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Vitrohm 
motstånd, grafit och trådlindade, alla värden,

1/2watt-IDO watt, även justerbara 

Mikrofonkontakter 
skärmade 1- och 3-poliga. 


Pedersens trådlindade potentiometrar, 5 watt, 10-
100000 ohm. 


ASEA reglermotstånd, 1-10.000 Ohm, 25-200 watt. 


Allt i radiomaterieI. 

UNIVERSAL-IMPORT AB 
TOMTEBOGATAN 2, STOCKHOLM 


Telefon 30 10 84, 33 38 18 


Elektrolyt
kondensatorer 

i högsta ALpHA. klass 

T rots de ökade materialsvårigheterna un
der kriget hor Alpha genom en minutiös 
material- och tillverkningskontroll samt för
bättrade konstruktioner och tillverknings
metoder kunnat förbättra sina elektrolyt
kondensatorer, vilka bl. o. karakteriseras 
av kapacitansstabilitet och lång livslängd. 
Genom användning av etsade folier ho 
dimensionerna hos våra högvoltselektrolyter 
kunnat nedbringas samtidigt som kvali 
teten höjts. 

Alpha tillverkar 0110 normalt förekom
mande typer av halvtorra elektrolytkon
densatorer för radio- och svagströms
ändamåi och står även gärna till tjänst 
med specialkonstruktioner. Har Ni ett kon
densatorproblem - vänd Eder till Alpha! 

ERICSSON - FORETAG 

E F 	 O N 2 8 2 6 O O 

"UNIVERS" 

Danskt 

kvalitets

fabrikat 

Slarlek 
115 X 120 x 270 mm 

Pris 

kr. 325 
netto 

Handserviceinstrument för universalbruk 
med 27 mätområden 

• likslröm/växelslröm 1,5 mA-3 Amp 
• likspänning/växel,pönning 1,5 V-750 V 
• motstönd 0-1000-10000-1 00000 J~ 
• spegel,kala 100 mm 1000 n/v 

Obs. Säljes 	pJ fördelaktiga betalningsvillkor. Segiir ett provinstrument 
till pJseende med returrätt inom B dagar. 

A.- B. H J A L M A R M A U R I N 
Norr Mölarstrand 22, Stockholm. Tel. 52 1750, 506565 
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ör det en god penningplocering ott bygga upp serviceavdelningen med tanke 
på framtiden.Just nu 

Svårigheterna att erhålla fullgoda mötinstrument med kort leveranstid bli 
allt större, men ändå kunna vi erbjuda Eder ett nytt universalinstrument, 
Tovameter, med leverans från lager. 

Tovometern ör konstruerad för radioservicebruk och tillverkas aven fabrik 
med 25-årig erfarenhet. 

Särskilt under den senaste tiden har radiobranschen visat ett starkt intresse 
för komplettering av sin mätutrustning och vi hoppas att även få stå till Eder 
tjänst med en offert. 

AKTIEBOLAGET 
RADMANSGA T AN 84, STOCKHOLMINDIKATOR Telefon växel 3145 00 
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Telmisk Rllt!;o Orduog. t"I !,i'T'1l av Dansk Radio ervice, Forlag 
f"r Hadiot(·kni ,k LitteratlIr, Kiip r nhamn 1944. HlO sidor, okta , inb. 
kl". 10: 25. 

DerlJla rarlioordh"k.•om i hUldandd fatt fill kriwk, ger vid förs ta 
J""I'cndet dt gOll intryck. Ordell äro tr,'"li g t (Ich iiverskildligt anan· 
i!~rade i IJll!,.,ta, ~urdni"g. Vid närmare .-kär"kadunde uppvi",ar arhetet 
,mellt:r1id ~Iora ki - Ier. Pu dc 40 fiir,ta ,-idoma, som vi list, fin~las 
IIn,OLe är liku Inan~a fe l. Nu!'ra ,- tickrrov i d" n aterst, ende delen av 
h"kell ge "id hallden, att ,iven där lelai Iighcter och oklara fonn,, · 
I,-ringar' iiro gan-k" ri k ligt fiirckammalld,', 

Pli. ;. id. !! [la ~ la- , a lt mellallfrekH' n,;t!n i en .cuper kan vam antingell 
-IIIl1JIW· ell er <killnad ' [rpkven-f'n. En sak iir, all man e rh !\llcT båd., 
.'n ~ lImrna· "dl " n ~killnad sfre kY erb. en annan att ,;up l"rn::.; grtrndid e, 
fr k,en 5~ " nknin gl'n, enda<,t kan re a l i seTa~ med hjiilp a\' "kiJ lu..d· 
rrek\'en~en. Nä r mUll kan ,brma r n hö!tfrekY' 'mi=pok m edel s t r ;i 
koppan:ylindpr, '" fiirklara :; d ella ]JProjla att » knppar kan uppsuga
""t yir\'{, I, trlim ,ti ll, "Om upp"tå r " id hijgfre.kY'ent mag ne li.;m». 111 
l11agi :;kt öga }) 1~ =tT llpp med diirn; .>II ~ r lnindrc nt olagsY'inkel, .;tyrt 
aY matlaga rens i.-iinslighen (kur~. a' r f'. ,l. En "kU 5tj , k lu.ll)'rinl fäg"" 
.. ara »en hii p:talarhHla, vil ken iir , a inrättad, att d en luflför tu1Ul'ing 
(Ich ·fi1rt:ilning, .som IIpp "Wf, n;il hijgtaluren~ nlf'lllhran för &ig~ har 
,'n p,, " andr tid fiir Lltjiinrnin gl" Delwnuna kan man ju ",iga 0111 

,ilh'n hiiglul:Jrljud~brm ""ni he);;t , Lahyrinten är någo l betydljgl 
finare. .\I ,'J en V<Lxc!:'plinnin!'.; »Rlnplituc!» awer f,i r fauaren dess ögon. 
hlick w:<nlf', mell l lär han .<i!!cr » muxlrnal ulllp'litud , m enar han 
all1phtuu n. En ;; upe rhClt'),(l/"'"111ott~gare kallar han "ftu för he· 
Il'roc!ynmoltiJ f!arr, vilk et jll ~il något annat. 

I frLiga om ( leklronrör inf;;r jurfalturea en del Iwlt Ilya hef,'l·epp. 
\llodeHekLe ll dler anod lcirl ll ~ 1 ' n SäfrC3 Vdra ~amrna sak 80111 utgångs· 

dfcklcn. H an ar e r vidare. ,ut (lnr i f'l l mnl s tambkopplat s teg »anod· 
jiksp1inning~n va ri erar i. ex. [nl n 75 V till l2:; V. och d en i ,~iloLigc 
,ir 100 V , Cigl anodväxe\:;plinningen, amplitud yura .50 \7». Begre.ppd 
umplitud har t~cilig(;n gt!nomgacnde b,-'rctt ll onom =va ri g hcter. Pil 
tal om "bcam·rör» (s tmIrur) upplys,' r fii r L om. alt »bearn är e ll 
engelskt un!, om i delta faLl I, etyder: au stmla». Som Ei 'uren kamh 
r >dan har rniirkt , ilr d elta en ve rkligt, rolig bok. Hyrndladdningsga ll· 
Iel. i dt lubbelg:a ll errör har enl. förf. till upp gift utt lika l·ymd · 
laddn ingen krin g katoden. _\ LI den dynami"ka karaktcri" tik en ,id 
ll1ot sland"koppling h a r et t fl ackare liirlopp :<" den s tati ska "ä;,;,'''' 
h , 1'O pa dN .>tora spälUlin~<fal! l i anodnwt , tändel. Vill malt iika 
,dektivil('I ,P Il hos e lt h öglr"k verus6teg:, ,,< >.',"impar man of ta de t 
maximab ,;v jn~f't lr l)" amplitlldt'n~') . DelLl är jll m ycke>1 upplysande 
och s<Lkcrli gc n ill=p irerat av- förlagets föresat, te nl. lörnrrletl at i 
H ltfödi)!t r edo"'ö ra fö r d e t:t>kni6ku IIttryc\.. , ,.",n "yni e, kTkiva ~1l 
n:irmare fi jrklaring». Exponl'l1Lialrörrt ' mijjli,dlt'tpr fram g& av föl · 
jande: »" . riir ,t har ... ,-n re l ti, t. -tur fiir,;t,irkning yjd ~l1d 
~allerf;)r~pkinni-Ilg;ar och n1inJn: ((lr$~ärkn ing \ id _tora ga llerförs-p~ill
T1in~ar. Pa gr!Jnd av karakteri stiken~ krökning kan röret enda"'l 
an vä ndas Lil! förstl rkning aY mindr~ växebpänniJ1)!ac» 'len vad iiI' 
da rörel hm I ili't 

tL antellllkapiH'itan3 n d cirn]J~r lIIotlag e ll ,- -för,la "t"mkret:; ar 
ett av födatta l' f:' n-s TIl tlng::t nya rön, att gn:ist~iinda reJl alstrar ocUim
pade \' gor tI annat. H an viI! ocksa fiircnkla beräkni.ngurna inom 
j"firsLiirkart eknikpJl g en Hl all riiknll TIl ed jmpCdall~t'rna h o~ s.jälva 
anpao,nin~"t ra.n ,Junnatnrn i s liill et för hos d , an - Iutna apparatern a . 
Dellingn·effck ten rNlllcera ,; gr:nom nagot. genial,i. kt , ieke m" löjat 
kon ",lgrepp lill \"[m Jj g s impel fad ing. Att halla a tsk illnad m ellall 
impedans oc h reaklanoo amt' r fijr L tydligen rara rena harklyyeriet. 
Induk tuw iir int e t annat iin indukti, n;~lktan - PILL fiirf. En expan· 
"ii)l1s [ö r, tiirkan, har till uppgift all korri gera d t "id in opelll,ingen 
Pll grund :1' d e t be~r"n"ad" :;pilrav:;tiind et, av,; iklligt rl,impade ha,.· 
regi.- tI'f'l. Elpkl roTIlagll eli ,..:,k iJldllktioH [tf f? 1l ege nskap ho~ en :3-polr. 
Fa,,,förok jutnin g: lIt1rvck _ i p rak tikcn genom ro,inll :; fjjr fa,;vinkeln. 

Fl)rf. har ~iye n III for <::: k::d d CJ) 'uperregenerati\·a rnotlagarcn5 vert", 
ningE3iitt tI ,h lunnit, a ll Flewe[l ill g. k"ppling n iiI' »ell 5l1per regenl ' 
rat i" Blol tagare I " ,c ilIerande d e ~klor), där fiwrkopplin gdrekven,;cl1 
b e:6lätnmf". av tid"kon,;,unkn fiir en Re·heto. "'>i"äende av ett hö g· 
resistivt mOI . I/md pal'a llcl lt med en konrlcn,ator. Äte rkoppli ng · ln' . 
k 'c-nsen och dänned int "r fen'ni'toll n med i.ngfl!1g, kretscn;; r"dd iofre · 
kyell-5 \'arie ra s ge-nmn att l'pg'I,f'ra det hj-ip:r ('o:j;:t iv8 lnot st · ndet.» 
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O"an framhi)ll~ 'VIll I:n H' lJ" kl' IP f(;rtjän, ter , all den 'ar rolig. 
.\Iindre roli gt ;ir atl k,ln , tat era, alt liirfaua~en delvio plagierat andra~ 
arbe ten. Delta ;ir v:i1 fiirk larin)!Pll lill. atl dN linn ~ ,id"r i hok n. 
,(om ~im fel rri,. . 

::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

SAMMANT R Ä D E N 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ::::::::::::::::::::::::::: 

Stockholms R'ulio f,lullb. 

"id klubben ,; '''Il1Illanträde (len \O novemher hlill dr C. G. Amell 
föredra" öve r ämnet: »Ullrakort vags teknikens kon5tTuktion ~elprnent». 
Fiiredraf!;et, ' (lIn publie" rats i T eknisk Tid,krift, häft e 44, 1944. 
ref"rcrade,; i förra nnnuet a" Populär R adj o und er mlJriken »SreB' 
::ka El ek troingenjörsföreningelD>. 

Den 30 novem her sarnman tr,iddc kluhben å te r. J1 än-i cl pre,cnte· 
rad "" e l! anlal ,ki"ltytare av olika fahriKat. lng . E. :\-Iyckelberg höll 
el.l knrt inledningsanflirande, ,urpfl er repr5eJltant er för d e oI-ika 
firmorna d crllonqrerarl' s ina ~ki"Jylar . Fiiljandc skivhrtare "isades: 

Aga av ing. ::;tannnw, Cryptnl eknjk a ing. L ind ""tein Lllxor a,' 
ing. Ös te r11 0m, Philip" av in~. Lindherg och Telefunken av hr 
Järnberg. 

Demon" tratimJ('l1 "ic kt ~ ,torl illlre,.-" "ch fiiran'ledde l>1l "tlllld ,~ 
d i...kus5ion . 

Stn',-\""n ~annllanlriidd e d en 'l d ecemher. 
Sekreteraref/ . 

..................... ,.... ................... .....................................................................
........... ....................................................................................................... 
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Tonha!nnsell lIid radioliverjiirill g. 

I Popnliir H.urli o:: oklob~rnllm nlf'r f(ir eku llilTl o Im inliigg, ,i lka tiil 
en del beröra en fräga, ~Ol1l <1"1 vore av inlre,~~e a lt få , e niiierad 
från "kiid a hå Ll , li,lvCiI av J vsonar" ,om t .knici. 

Det är frågan om avYä~,~in grn av de höga och de låg~ ton erna i 
fö rhå llande till varan.dra. Enligt herr Kjell .' lenoso n » har folk i 
alJ miil1het (' Il undedig och :,;va diirslåelig henCigenhet att vilja skär~ 
hort d,~ hiii!re freb' enFCrna». Jafr tror nu inte utt d el iiI' å under· 
ligt ell e r "~iu:f i;r&taeli gt . Radi()I~;'llalldet kan grov l uppd ela" i dci , · 
lans· och lokaJmottagning. l dl'! fli r stn>irnnda fa ll et sättes tonkon· 
trollen )la ~ I.a~» e11 er »miirkt» av i hllvndsak två anledningar. Dels 
" det liir horttafrand e IlV s tiimingur fran andra staLion-cr, v'ilkas 
~idhand tangera ,le.n avlyssnade st;tiUJwn. fr hens (ohst' rvera alt 
dl"l iekc Iwhiivcr ,'Hra Iråg'a om en apparat med d 1\.l ig ~d,..kti,'itct, 
ula n till och meJ på goda apparat.er kUll i det högs ta registret 
fcirnimma, ('Il .'vagt ii llo ell r l1lntlrande , dd; anviindes tonkontrollelI 
för a tl dälllpa UI ri.-: riirbrus (oscillatorbrus) :;amt P..I1 d el (ivriga 
;; törningar. ~um i regel äro Jn eH f(;rnimbara i det höga regist.ret. 

Bctr:iffande lokalmottagning fijrs,"innu i d e fl 5-ta fall d e för di :· 
lanol1lollagnin g a:nHinla ,kHl ell fiir borl"Jcirande av d e högi>la [re· 
hell ~c' rna på g ruud aV' d en höga fiilt"tyrkan, :'Yran crlu !ler tillräckli gt 
krafti"t ljud alt t,dränka» a lla ovalll1ämnda s törningar. -,ren tOll' 
kontroll en "lar alll somoftas t allt j ,i 1Il l kvar i förut antagna Jäge. Till 
en vis' d ~ 1 kan-k" det kUlt lörklanl, 1l1 '.-d lä ttja sam t, för dell som 
a lltid har dru i detta läge, en »\;(n jnjng» ,id den faJ"ka tonhilden . 
\'len i m anga bil sker det " Ite r ö'-eryägande, och härvidlag anser 
ja" all d et är d c höga IjLld~'eb'ensernas Iltpriiglad e riktverkan som 
"pelar in. I regf'l :il' lys,' naren placerad lämligen mitt framliir hög· 
talaren, (Fil' (le~sa högr loner 3!i att 3äga ~irrJ koncentrerade, under 
d et e tt k l' regidrN fjJrd(·l as b~ittre i rummet oc h sa:mticligt s nabb t 
c!ämpa~. Truli g:t är Ot;k ... å alt vanlig nlln~möbl erm g Littare ge r reso· 
nan,e r "id di &kaulfl'eh enserna. I de nu anliil'da skäl en se r jag 
h"" llf lo r,.ak, 'rn a t iII atl t"nkont w ll rn "fla,t u1l\,iinne'i för alt ~kära 
hmi d e hög;;ta Irekvel1 '~rn~. 

Sjiil, hat~ jag en mottagare, vars lonför,;tärkardel i hllvudsak byggt> 
cnlig t ing, EIGtröms il ll\i,min ga r i P upul ä r Radio i början av 'rel. 
En av' fö rd elarna med d enna knn" truklion är a tt L'b' och di" kant· 
försLärkning "ar för ,-ig klllWU \"ari(>ras i lörh ' Ilan de lill en icke 
,-ariabe l å te.rgivning av rn Jl an l""l;·iq.ret ( ell fine55, som tyvärr sällan 
åt erfinn s på kommer,iella upp:nat" r), Vir! lörelag'la prov har jag 
funnit: ( Forts. på sid. 238,) 
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o 
NR 12 DECEMBER 1944 ARG. XVI 

Radiotekniken och 

Av radiotelegrafist Sven Emmer 

I tidnillgsartiklar, hiicker lId.1 radioföredrag "par Illall en 
kOllll1lanne flvg: ra. Hii,. i Sverige har lllall bl. a. hörja t 

rörb!'reda sig för ell iikuill" al' fÖI'kl igstideu" kOlltinental· 

Irafik. för aLiantLrafik oeh för iulandstrafik. Del kan kanske 

dtirJör vara aktuellt, all grallska vilka uppgifter radiotekni
ken kan kon lind alt __t~illas inför vi d_ ett kraftigt llvp5v ing 

al civilflyget. 
l:. II. är det egentligen endast trafikJlyget (o nl man UII

dalltar 11) gvapnell "i SOlll utnyttjar radiotekllikell. D t verkar 
intt" ~allllOlikt, att fral1ltiden konlln<;r att inllebära lIågra 

:,tiirre för~indrillgar i detta förhidlancle. De hjiilpllledel SO lll 

nu anviin(ht5 ha 11stadkommiL [ijr all möjliggöra: 11 förbin

d e l~ mell fl) gl'lall i luften, 2) blilldnal-igeriug_ 3) blind

landlling. Några principiellt nya hehO\' torde illte uppsta i 
framtid en. D ii remot. Ul, _te hjiilpllledlen förh ii ttras. 

t: lIr/iojiirbilll!e/sen . 

Radi oIö rbindel"en anviiude" r. II. för all piloten skall 
kunna erhålla r.adiopejlingar fran markpe.ilstationer, för att 

hiHla honol1l under6ittacl O!ll v~iderleks" iluatioll en, för att 

kUlIlIa [å hOllom att ändra destination och fly ghöjd när ~i\ 

hp,dömes nödviindigt al' markpersonalen , för alt kunna d i.ri

hera honom vid landningar i dåligt väder och för att bringa 
:,nabb hjälp vid nödlandning_ För förbi lidelsen användes 

huvlldsakligen hl ngvågstele o-rafi (Eurupa 'l. Raclioutrm;tnin~

1'11 (1111hord sköte" <l\ en , är~k ilr1 tf'leg rafi sl, T ack I'are tele-
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framtidens civilflyg 


gratill och en interuationdI code elimineras ,;pd lksvå righe

terna lrid kontineutaltrafiken. Pä "rund al' atmo;;fiirisJ,.a ~tör
;lingar sommar- nch nattetir] l-in) f6rbind elserna ihlan d otilI

l redsstiillande. 

Kon:llll<1 nu dessa anordningal: all bihehallas i frarn tiden '( 

~anll likt int e. r va rj fall lllas te äl·.n andra kOl11muni ka 

ti onSHledel inl"ilra:;. Detra fralllkolllmer t~ dligL om mall 

j.etraktar projekterade flyglillj er- ;"träckning och ckollO'J niska 
JJlöjlio-heter. I,clngvågsförhill(!else r kunna t.'x. icke anvii ll

das vie! atlallllrafiken, och de [le$ ta inlalld, linj erna kunna 

icke hålla ~ig llIed sär~kjlda radiotelegrafister. Detta senare 

gör telegrafin oIii IlIplig. -Eli alhllän övergallg till FM-UKV
telefoni vid all flygtr afik SOlll går över bel)y ggda landom

råden o·h omvändande al kortv;l gstclegrafi vid trafik över 
IItlVell oeh ob byggda områden f(jrefnller därför sannolik. 

~praksv&righcte rna I'id t clef(~ ll i bo rde kUllna övervinnas gt'
110111 Handardi 'ieringar oeh rat iunaliserin!!a t'. 

lJIilldllavigerillgen . 

[{adiollavige rinuen vid hlindflygning omfallar be -bim

/lillgar al flygplane t~ pU:ii lion , de"s kLlt-_ för att na ett \'i 5~t 

mål uch des" maniivrer ing för att undvika l. e . möt IIde 
flygplall . V_ II. utföras positiollSbestill11llin",ll' medeht radio

pejlingar (kI'Yi'~pejlillgarl och kursbe;; tämningar ll1 edehl. 
prliopejling eller llH'cl hj iilp al riktade ra cl iofl [a r I r :- /\ I. 
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l'ejl iIlgama taga~ antinoell direkt ombord, eller {Ja marken 

lör att sedan meddelas flygplansbesättningen. Radiofyrarna 

avlyssnas ombord. Kollision mellan flygplan som blindflyga 

undvike rrenom di riO'eringar från marken . 

Ombordpejlingar och navigation efter radiofyrar kräva 

~peciella anordning:lI' ombord utom den ,'anliga sändar- och 

lllottagarutrustningen. På marken fordras särskilda sändare. 

På grund al' vindavdrift uppstå vid ombordpejlingar svå

righeter alt följa en viss kurs över mark Il. N avigering efter 

fasta riktade radiofyrar koncentrerar all fl ygtrafik till vissa 

flygleder, varav följer ökad risk för kollision. Blindnavige

ring utanför flygledema kan icke utföras. Markpejlingar 

däremot kräva in a särst..ilda anordningar ombord utöver 

den vanliga sändar- och J1lottagarutrustllingen. På marken 

fordras endast en speciell Illottao arutrustlling. Inga större 

sv righeter uppsta på grund al' vindavdriftelI . Flygtrafiken 

behöver ej koncentrera och blindnavigering kan ulföras 

överallt. Utan särskilda åtgärder får lllarkpeTsonalev uckså. 

käunedDlI1 0111 flygplanens lä"'en. Metoden med markpej

lingar är alltså i flera avseenden överlägsen de andra meto

derna. Emellertid är den också i ett avseende underlägsen 

de biigge andra. Varje markpej l kan nämli o-en användas för 

pejling av endast ett flygplan i taget och "amtidigt belägg 

den vanliga rauioförbindelsell. En markpejlstation har såle

des begränsad kapacitet. En mångdubbling av den nuva

rande kapaciteten, utal! utökning av antalet pejlapparater 

och förbindelseorgan, ligger emellertid jnom möjligheten!' 

gräns. Med hän!'!yn till detta och till markpejlmetodens för

delar ur ekonomi- och flygsäkerhetssYllpunkter förefaller en 

utveckling till förmån för denna metud sa1ll10lik. De tekni!'ka 

förbättringar som förefalla möjliga äro: tillförlitlig direkt

avläsning', varigenom tiden för pej lingarnas tagande skulle 

förkorta- högst avsevärt, och avståndsbestämning synkroni

serad med pejlillgstagandet varigenom det tidsödande kryss

pejlin<Tsförfarandet skulle bortfalla. R dan före kriget expe

rimeJllerade man med katodstrålröret som goniometer för 

direktavläsning. A\'st" ndsbestämninFlar med hjälp av eko

radio förekuIlIIll V llcksa . Med hänsYI! till vad sum sagts 

under Radioförbindelsen skulle också en övergång frän LV

pejlingar till UKV-pejlingar vara nödvändig. KV-pejlingar 

för atlant trafik innebär ingen nyhet. 

Vad beträffar undvikandet av kollision vid blindflygning 

genom dirigeringar från marken så förefaller metoden, trots 

de möjligheler till kontroll som erhållas genom markpejling, 

olämplig vid ökad flygtrafik. Det enda ralionella synes vara, 

alt ge piloten möjlighet alt »se» även utan optisk sikt. X vell 

här torde ekoradion kunna ge lösningar. 

Blilldlandni7!gen_ 

Radioteknikens bidrag till h lindlandningsprublemels lösan

df' utgöras dels av specialanordningar för hjälp vid »blind»

landning, dels av de uuder Radioförbindelsen och Blind

navigeril1 cyen nämnda anordninga·rna. Det är nämligen möj

ligt att med de:osa hjälpmedel utföra landningar under rran

"ka dåliga siktförhållanden . De ~pe 'iella blindlandningsHn

ordll ingarna utgöras huvudsakligen av riktade fasta rad io

fyrar, ;<OIll ge piloten möjlighet att följa en i såväl sid- SOIl! 

höjdled bestämd bana. Av säkerhetsskäl böra emellertid 

landningar enligt denna metod ske under kontinuerlig mark

förbindelse, sil. att markpersollalen har möjlighet att varna 

piloten. Det vnre naturligtvi5, med hänsyn till detta och av 

ekonomiska skäl, fördelaktigt om landningen kunde lltföra~ 

endast med hjälp a\' markpejl och den vanliga sändarnt

rustningen. Direktavläsning, telefoni oeh vstilndsbestäm

ning skulle förbäHra och kanske fullända denna metod. 

Det fl-amlida trafikflygets omfattning är beroende av att 

flygsäkerhet och re!!'ularitet kunna bibehållas även vid en 

stark ökning av trafikintensiteten. De radiotekniska hjälp

medel och den organisation ,om nu finlls , kan icke garan

tEra detta. Del kommer alt bli en nödvändig och krävande 

uppgift, att under internatiunelIt samarbete, med hänsyn 

till den radiotekniska utvecklingen samt ekonomi- och f1yg
säkerhetskrav, ange ri ktlinjer för radio- och flygsäkerhets
ljänstens utbvggnad. 

STOCKHOLMS RADIOKLUBB 

En sammanslutning av radloteknlcl och amat8rer. 

Räknar v6rt lands främsta radiofackmän bland sina medlemmar. 

Aktuella föredrag och demonstrationer var 14:. dag. 

D. bästa utländska facktidskrifterna finnas tillgängliga. 

Klubbens organ ör tidskriften Populör Radio. Prenumerationspriset för densamma ing6r i medlemsavgiften. Närmare upp
lysningar erhållas genom klubbens sekreterare, civiling. Torsten Ståhl, Box 6074, Stockholm 6. Medlemsavgiften, kr. 
1'0: - pr år, för studerande kr. 6: - pr år, kan inbetalas å postgiro nr 50001. 
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Radioteknisk revy Moderna radiorör 

Av civilingenjör Carl Akrell 
(Kungl. Te kniska Högskolan, Ins!. för radioteknik) 

N >dan~låenJ e r6rli ~ l'l innehåller del" rÖrl) jJt' r med äldre 

motsvarigheter men med förbii llrad data. dei5 rör 

..'1 \'''eJda för J1e11 n ) a :ir1da lnå l, :"0 111 f ru lllko lllmil under d.· 
- l Il asle r ni å rl' n. Fö lll' pgifLerna Dm el chwejz iska 131'0\\11 

UlJ\ed·röl'en ~ arnL nska riir h r f6rfattarcn tacka civ il

ill ;.\l:nj örcfTl a I j örn ik 'on och Il Il . erLh ell . Ell utfcirEg 
1 hen {iver d nedan behandlade r iir l jJt'rna in fly lp l' i n ~i,.; la 

Illll!lmcr. 

JI/.l / II och EA."i(j 

])ioder f ör löda-n",luln ing- an ändbara lnlJ lll lIlLrakortvag~-

• ' Il lra dct. Dl har rl im nsionerna OX 12 lIUll >xkl. anslul 

"JlIgst rtidar och kil' ""Ign l större än 2S/ ll (-e fi g. 1 1. 

I{ iir<:n lä rnpa ~ ig :>pccidlt fi) r rörvultll1 etrar. 'Jch 2 111 ar 

,' l·! \·iind ba.rt ör f r ..,k \(;I1~ C' r upp Lill .JOO Mhz (6 cm'!. 

:USI/ 1 och .]S/ 16. 

:{3S/14 ~1r en dllbbcltriod i helg!asulförHnde, användba r 
i JiU!TI ult rakortvagE'clTI tr!ldet. R öret fa r niirma: t betrakt,,>i 

: lIm en större m(Jt~\ 8 ri (Yh!~t till d ·u amer ikans ' a dnbbeJ
t rio en 6J6, vilkeT t sella re är an\'~ilJd.ba r 'om h landarriir 

ti pp ti ll 600 oJ hz l.;) () cm) , I pu ' h-pull-koppJing lämmr 

(,J , id en anodspiiJl.llin o UIll l ~o volt en ulgå ngseffekt ont 

t :i "att vid en drivcffekt om 0 ,35 watt . D et sven_b 

r ö rel 33 /1:1 (se fi" . 2 mäter 5 X 4 111m exkl. ::lift

Va rd ' ra trioddelen ha r samma dala 30m det i tabellen och 
figur en införda 35/ 10, en enkelLriod . Denna _enare kall 

illlviinda' ~orn o~cj ll alnr fÖT he ' vellser upp Lill laO lVlhz. 

!IJax a llod_pänning 300 V ()~h max. anodf'irlu "l Ii W. 

f Er: ,7 och DEC -1. 

ltrakortvag::hlandarrör anviindba rl upp till :1 :100 Mhz 
I. t) l'I n l. 13land n irwen ..ker med hj ä lp av de i Jlush -pull 

arbelande diod ma, tdoddelen tir oscilla tUl-kopplarl . . 'l'io 
den ka n anviinda;: upp till 800 VDlZ (37 cm) Il:h vill 
1,Iandning på ;~ 300 J\.Un llll ag - Ijiink ton en. För att ned· 

Lri nga kapaciteli: n w u('h förbät tra r " rel- ultrakortvagsegen

_kap!'l' har rne lallsk ä l'lll eu med ~ l ) rs ti ft i bo llen uleslutil,. 

,,~h vakuerin g ' l'ö ret I'lacprats up till. v denna rörkon

~trtlkGiln h ar även etl m..,d nir kt uppvärmning u tvecklats 
med glödspiinll ill gen 1,2 volt och ,Q:löd ·IT()mmen 0,20 amp. 

5tillalom ~vä nger UjJJJ Idl en frp nm " om l ,=' iVlhz (gO 

1:1Tl) .. fi~. el. 

"XD, 6AH7GT, llAH7CT, XXB och X L. 

De tre fiirsla rijrell äro rlubbell.rinder lIIed ,kildn kalo 

c!(' L avsedda aU ull viindas _om blandarrör, varvid ena trio 

den [ungernl' som blall!la re () ,h den andra som ooc ill atol'. 

S J använd a. ' riOren i va nliga ~lll rag5llIOtlagare, ot.;h fijr

~tärkJ\ingen lir t:nli "t lINwift lika ~ l o r om vie! d(~ vallliga 
bla lldarrö r II . ördelarnå ligrra i ell enkel rörkonslruktioJl 

.- \III lag brusniva. Blunda rrör . 11 X/ D och (JAJ-I7 'T ha 

ell ckvivalellt Lru motstånd um 5 000 a Guno ohrn ~amt 

Ir n ~ ponerin l! b ranthet n 900 ,u . IV och kunna 1 K-r gle. 

ra~ . De nu a nvä nda llandarrör II ha ekvivalenta brusmut

"la nd 0111 ,=,oono a 250000 ohm. Högfrekvensst eg, som 

Fl.:! . L iuderna Dl (till hli"er) och 2 I ll, tillverkade al' re~p. Yi.". 2. Ultrakortvu" d u.hbcltrioden :i3S/1 4 (till viin"lerl och trioden 
Brom , !3"\eri och ndard. :3:'.: J6. bada till verkade uv Standard. 
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hitlill~ varit nödviinc!ina när det varit fnlg-a um kl)n~trukti(lIl 

al mottagare med hög känslighet, bli härigenom överflö

diga, och fiirstärkningpn kall i :; tiill(~ t lägga;; i mcllanfre

kvcnsföEtiirkarl'll. De Illoderna av Philcu konstruerade lllot

tagarna iir" sltlunrla ulru slad e lll ed lva l11ellanfrekvensst 'g. 
AXL innehåll["r blolt 11 lriud_ och AAB är en batteri

dubbeltriod. För en utfiirlip:are iwhandlillg far förf. hällli"a 

lill en kommande artikel. 

_XXFM. 

DuodioJ-triod <lllV~inclha r i A M-FM-l1lollagare sunt di~

kril1linator- och lågfrekvern·iir. Ella diod en är försedd med 

"("parat katod. Den tidigare kombinationen av 6H6 och 

CiSF5, S0111 jämförd med AM-motLagarnas cluocliod-triorler 

, rfordrade ett extra rör. hlir häri:rellol1l iil' erJlödi g_ 

VI54 och M74. 

Hörselapparatsröl. >onl ej a ro "töne all vanliga skallw

il :,ningslalllpur, IIled l:ig "triilllfiirhrukllill". MS4 iir eIL 

s.iutrÖr med cn glöd ;:; piillnilll! om O.W.::' volt och ell §!löd

;:;trörnsfö;'brukning om 40 nrA, \. id :W volt~ ilnOr1- o("h 

,.käflngallersp~illnil1i!- iir utgällg5e-ffekl f ll ,j rn\\!, M74, l'2.r5 

data inföl't ~ i tabellelI. ~ir [l\r;:edcl att Hlllända~ ~Ulll Illut

~tHnds~()pplarl h gfrekvPII,förslärkar,". en hör,elapparat 

med tvä ~ty('k e ll M7/~ ()(·h dl 1\1.'j4 Il!ir lagfn'kv,-'n~fiir~tiirk

I,ingfn enli!!;l lIppp.ift :) (JO() il H) (JOrl gå nger vid en B-bal

tl:'rispiinning: Oll! l,loll :-'>0 volt. Cli-irh,tröllIskrN;;anra ho~ de 

håda rön"n 1\174 koppla:, parallelIt och i ~erit; Illed }]:1i.]:" 

glödlrad, l-an id dell totala §!klrlsplillningcn ho~ :i-rör;;app:J

raten hlir 1,S l'OIt och gli-id;:tri_illl sförbnrknill gen 40 mA 

OJ)(l 1\ att ' 1',lI hiirselapparal IlI ed inbvggrl kri ~talll1likrofon, 

lolYllIkOlltrol1 och :1-~[(>p:;:för" t i irknillg enligt ll\'an~l~i ellde 

~~" 
-~ 


k ~ ~ .......: .. 


IH'skrivnill§! hlir ollel) dligt slörre an <·tt amerikanskt f"lgar

rettpaket. )"ören mäta 9 ;< 2:: 111111 Ise tig. 4 '1. 

Il)f{ l NI (11.fl), 

I::IÖgfrekVt'l1.'; pI~ntod av l') skt fahrikat. ~!llll kan köras pa 

blott 2.::' ITolLs anod- uch öl,ärnrg;tllerspänning, Rörel <lr 

anviindharL i fl ygrarliolllOltagarp, uch niitaggregat hli över

fliidiga ! ;;e äl en förf: ~ arLikel i p, H. juli ]944 om alll f r!

kan~ka fly g pla115rcir J, 

i'J .51. 

Er ')1 ar en förbälLrat lItföralIde i helglas av Er .'jo_ 
lngängsilllpedansen vid hÖira frekvenser har avseviirt kllll

Ilat höjas gellorn att katoden försetb med duhbla uttag Ilch 
iii" hela ;~ ()oo ohm vid lOO Mhz (:-{ mi. ]"töret;: ehil"ale,nta 

11l' 1l;:;l1lot ~ t å nd är 900 ohlll .1 

'!,.lj88-A. 

Sekllndärellli ,;~i()nsriir !lIed heif! hranthet i "tort »aclIr!l»

utförande. Kon;;tl'llktionen frHl\1gi'tr :H ri g, (l, Fdlll kat()r1pn 

}, I elvges elektronerna för a tt sedan passera styrgall rct C I 

uch sLinngallret G:! på vanligL sä tL. De fi:ilja sedan de krökla 

hanorna A:\ IllelJall C) lilldrarnn JI och J:! och träffa ,eklln

diirellli~5iollsel('ktrod ell "- :! _ varifrån sekulldiirelektwner al"

!-,-l'~ i proportion till de I-Illk ollllnalldt' clektroncrna~ antal. 

CellUIII att I~ äl.ia olika ' pä llningar pä [llku5erill g:ie lpk trll

rinlla .J I uch J:! kUlIna ,-'l(' klronhanorna förändras , jfr RB. 

I I allliga fall k\lLes JI llii en pu;;itil' potellti al, medan L ,!e::: 

~pänllillgcn o, nön' t är nr d rördpl alll iindhart som llIelLllI

fn'kI cn"för;;t iirkar(' pa .::'00 "\lh7 I()O ,'111 \ , vari id ~ t (> !-,-fiir

"Ilirkllingen hlir I":a , ,!!!!r. I II 1( >1 511 t" till tidigare sekullrliir

1'l\li~s i()1I 5 rlir, rliir ill - och lItgilll g~kaf-laciteterna haft för I'all

li ga rlir lIonnala I' ~ird ell (l å lO pF, har vid c1 Pllna kllll

~I rLrkl ion dell :;pcciclla upplll 1!l!nUdl'lI hll~ rlirct Illiij liggjllrt 

,' II sällka lld p- "II d C;: ~lII1IllH. Salllilda ä r ingangskapacitclell 

I" ;a (1_:) pF' I)l" h IItgiIIlW kaP11l"ill'tt'lI c :a ;1,S pr. ])ella aJ" 

l,:" il], ,,lr,, :;ol) al rii ,.,-n Er' "I IJch EI·T )(1 al " rf iIl IW - ,-'1 111 r i ~, :.' 1 
I :l l ·l i ~~ t · l n »!-: kk trflnr;;!" ,-id lIl lr.. d l i i ~:\ f n ' k\ l ' n"; f' r~> i ddt a l1!1ll~m t'r. 

Fi g. 4_ \l uJern ~ ltiir ,,~ l app R r3 1,riir n,,' d riir(' !l 6SK7 "ch 6H6 "an ii 
Fif!, :" Philip- bl and a rri,!" fii r Id lra h[Jr l l aC!, l ~p t:nc .,1, ,il k!'1 inn(' 'II ~k ,dhe l v,n ;ll g;;lampa _om j,imfi in I, fiir "ma l. RiirCI näfllIa ,,1 li !1 

hli ller Fn n,ci llallJl'I r i"d , :lnl t ' ~ Il!l " diuder, , il ka ollllw-iirja hii!,"'r om , ka I 1-".1y,nin!" lalllpan , CK -,05 AX, har dala likna"r1" del 
fn 'k\ P 11..: 1rUIl'"I)! )Jlt' ri n~t·n . ilahe llen i" fiirda riin'l \I7rl m r'n iir nap:O I störrc, 
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f' 11 \,äst' lI tlig fak lor fö r cll rör:: allviinclharhet pa ult raktl rl\ ag 

l"iirul()111 dell höga brall th eten. vi lkell lik ~o lll \ id den Iii rut 

kä nda rörlypcn Er:: ;:jO ä r c:a U1000 IIA ,'V, Rörels slorlek 

iii ;')O X h(J !lUll och ullagC"II, 12 ~ I. . iir' l r ingforl1li"l ordna de 

~() nl pn va nliga »a<,;or!l»·riir. 

FFI' SO, 

Ilörel ii r (' II d ul lbel högfrekv eospcll torl rör u ltrak o rl\'a g~· 

li1rslii rknillg push.p ull. kupll at ) , el ;:w lom kun na S \ stelll eJ l 

parallellknpplao. för hrfflhalld ,; [ör,;[iirklli ll g - hra ll th etell 

i)li r då :20 000 ,IIA ! V ! Vid (100 \1hz (,10 enll i J1u :,h.pull. 

koppling kunlla förstärkllinga r 0 111 : . ggr up pn<i:', Ekv i"'1· 

l('nla h ru" Ill() I ~ l ,'t lld C" 1 för ell ::blelll iiI' (100 ohm , 

PS(II. ! ' 

P.')() ·1 a r ('/1 :;ä ll da rpenlod i ruil iHirlllföranrle lIled skrdds· 

hölj e och halldtag, som i ]wnl odko ppliu " ka ll a ll\'iilldas pa 
[rekv lI ;>oc r upp lill 120 ;vlhz (2,,- 111 1, SU Il I klass C.fÖr~ l iir· 

ka re I'id P Il vaglängd <1 \ 1:' III l i~ lIl11 ar riirel ao wa lls ul· 

i!ang"ef[ekl vi d en clriveffekt av 0,7 \I all. Rörel ha r enli gl 

1 ppg ifl liknande egenskaper "0 11 1 LS;')() och kall \'id i, ll ' 

]!lI lsd rifL liil1l1l3 1ll 011 If' ntana loppeff ekLcr av storlebord · 

ningen kW. 

Rön!l kall lr i"dkupplas 3l1l int! l:n ~OII1 "\g ' ,II· lr iod , n1l' \' id 

~ k ii rl1lga lle r Ilch a,lOcl hopkopp la;: . ell cr SO I11 hög·/I-l ri or!, 

\ arv id shirlll ga ll l' J' och "'lyrg ' lIer hupk opp I H~ . FÖr,. l ~irknin g~ . 

[aklorn hlir j ~ ell a re fa llel '2. 1.1 och !Ira lllhelen (' :a 400() 

,II \ / ". ni i re t ~ ~ lo rl ek ar i:() < ' I .~ 111111 e. kl. handl at! och 

~l ift I ~I ' ii\'cn Ig- . . )'. 

Fj ~ . h. T \'iir~ n;l l ;; rjlning av mori I;:rn l ::-c kllnd ä remi ~~ i on srÖ r. 'Y l! 
.\ ·i),'iHH - \ , f"I)J'ikal R C \ , 

;11 / 7·/1. 

,' \'(;'.n ~k lill v (' rka l "a t() rI " tr~d rii r lIled (' II ~k ä l'l n di <lIn J ( ' l' "111 

I lO 111111 . av~e lt för upJlIll[ilning a \ ;:nabha fö rlupp, Tid ~ · 

, \",111 " jrkulkiL Illf'ddd ia lll ler 1'2.1 1111l1, rad ielIl ~ lati ,k m· 

liil1knLII)!. Rörel,. tota la liill lld ~20 m il l. 

l .ilf, 'fn .' ll l . 

l , 	 1,:Bi: ,'il PI,il ip'" T(~( ' l llIi,,('h l' R J) Il d.d", II, (,1.oI " h"r 19'1l <;Iru l l , 
1<111 der Zi t, l . nje B iod,' al< \I i." hr iihn'. I",'under; hei llr zilll l' ln· 
\\'..1 It' ll, 
\1 7 1 Rad i" \ , \1' .- . I""','mllt r EI<I l. '[" i n;!. . \ \\' ea rahl\' 1 k a· 
rin ~ '\ id, 
1': 1" :i l I'hilip '" 'I'.."""i,,I'II(' Hllnd"d ""I, d p(;el)1h~ r l\/tlll, :"trlll l. 
\al\ der l if' 1. Eir: I' n' !.[1..· Jh~! rl' \I (-\krwe ll l ' l l\ er :-" t ~irkt'rri ~hrt · mit 
,1"Pilt 'll pr Kalhudl"l tleil ...n~, 

I. 	 \ ·:)SHH· ,\ - Pr,,(', UtE.. IIIII ('ml !!' r !()Jl l. \X' agner. 1"'IT j ~. 1'111' 
Orhila l·llI'llm ~t'c"n d ,ln -f~ lt" lr l lll .\ l lI lI iplier fur l Ilra·l,i l!l..fn'· 
'1 ' 11' ;] 1" \ Inpl i [ jeul iun, 

·1 , 	 1': 1,' ''' ,lO - Phi lip,," Ted ll:i.- ,Ile Hu"d,ell a, .. j llll i 11).-10. ::;11'1 11 1. 
\ all 	 dt-'r Zid. Ei ll t' nl' lI "' CI'~t-nl a ~ 1 \'f· (-:.; l i.l rke rr(~IIJ 'l'· fl ir D t-'zinH'te r 
\\'(-' ll t'l! . 

I ii, ri tt! far fi irL häll\ i ~J. till : 
h. 	 R~l l i " -, " I,,· \ b'll"' !. R" I'IHlr" , i P llhl i -l J(' r~ ) . J..Tn, 

Th~ Hadio \mat 1If'-- lI ano IJullh.. 19'11 " dili "n . 'Ih' \ 11 "'1 in" 
Hadi" n t'h, I. L a .~" e , 

I,'i :!. .l . !l ro ;"J) BOI'('I'i .- 1'2 I I iII hii!!','r l ""h 1',:;0-1. den förra eJ) 
Illot:-- \H !'i!!! 1I'1 l il l LF' .10 lIe ll d ~ n ;;;:'n~n' t ' lI ~i.ill dL1rp t' l1l l) d : hada h('\ 
~b ' ri i r i J),i l i" lrIl: f;ira ll rl ,'. riir" ,~d d " m",j ,ki d I-hi il jl' " ..I, ha nrl l a ~. Fi~ . 7. ~Ian d~ rd - klll"rI'l l'idriir \ IB n·Tl. 
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Elektronrör vid ultrahöga frekvenser 

Av civilingenjör, fil. kand. Bengt Svedberg 

(Fort,;. från nr 11.) 

R örbmset 'vid llllmhögjrekvens. 

Hi n iIls ha hehandlats de fUl1flalll enlala änd ringamä i 

Töre t" ekvi alenls(;hema vid ultrahögfrek ens. de härpå 1lf'
l"oend> fr kven--k urvorna ii r Ik Lyra r" radmittansern a, d> 

förä ndrade aTLet ·rÖrhalla nden ~Olll komma att rada pil 
~rulld av an Ta v"rden på fiiradrni ll l1.prnn samt slu tli trC'11 

~ Ie sär;;kilda ynpu llU t på konstmk·tionen. 0 111 l1ll1stp: iakl

lagl:l- för a lt ett ordillä rl :'allcrsty rt högfrekvensrör skall 

kunna arbeta Hed i det ultra orta området. l lin 11 d enli!,l 

lIagon fiir ultrahögrrekv .1lS >-pcci Il )rin 'ip konstruerade 

gullerlityrda rör n behandla- . skoTa 1I <!T3 ord ~ä g:as om [' II 

aUlIan \' ikti g S} npunkl .flå tt rörs förmåga all fylla "1Il 

I!ppgift vid förs t:irkn ing, nämligen riirhr u. C't vid ultrahöl:!

Irekven . 
Såsom llämnts öka r rörL ruseL med frekvn-ell, De -pon

la lla strömv< f i. lionerna genom l in r "rel anslutna e1r.lll Ilt 

~; o u r fy j kalisk synpunkt ofn nkuml iga och göra ;:ig IllI 

p a rrIu ncl av ekvivalenl,sr:hpmats mera kornpli 'ernde ut::!·

"nde ännu mera gällande. 
Rö ret. l ru~m()lstand def il1 ier :5 2åsol11 dd lllobtånd. 50111. 

opplat mellan gallPJ" och katod. genom el : termiska spbi ll

llingsvar.iatio ner vid l"ulllst ' mpera lu r framkallar just så ~ t U l"'l 

~lllod lrömsvariatione,', som i verk ligheten -pontant upp

l räcla, Man kan vid rlllldradiof rekvenser apI roxirnativt ~ätta 

.. I . tta brusTIlo t.. tånd R,,=4/S, llä r S ät b ra! th r. ten. Bnl'" 

l llot stanrlet kommer alllså a lt blott upPi!"å till lI ~ig ra hundra 
" hill vid rundradiofrekven;;er. Vid sidan diirav kan röret~ 

inO"angsdämpning försumllla>' . Ty dämpl1loLstånd t, vilket 

~ii"om alla lllouiind utgi:ir en störningskiilla och hamställer 
de -p nl na strönl\'ar ia tiollerna i styrtrallerkretsen till följd 
,-,\" l'ynu lladdll ili ,!!en mellan k tod och st~ r;.rallpL uppg[ir vid 

iUntlradiofre \cn "r lin fle ra megohm. 

D; blir ;; ignaV;;törningsförhålIalldet bestämt genom 

R,/ Ru.·, diil' Ru : är ingå llgskrel5en-, paralIell ln [} t s l~i nd. Mr: n 

i(\ u1lr'ahöga frekvrn~ r. l ill ex I1Ipel ,')0 Clll. l1ppgar röret" 

ill g ,:lIlg~dä IllJllliu g R" lill hloll uagTa hUlldratals ohm 

hero nrl l.' pa elpk lltill]öptid 0 ('11 ti llednin gsinduktanser ;;8.:'1)111 

tid igar . förkl arats - medan dämpmotstiim] ('1 hos 'Sväng:

lIi llg,,~ .r t.""11 g nO ll! öl'e r;rang ti ll sviinglinjer kan hållas lika 

hClg t SOU L vid l"ulldrad iov:IO"b ll gde r. Genom heräkn iuga r li r 

('h ' ivaleli t!' (:hl· Il Hl. l \' id ul1rah6gfrckven,. r ~r< , 16) erhlHlr, 

a ll signal, .';li'min ~f " rh':d!a ndpl med en vi ~~ apPJ"[L illlatioll 

h!ir besr' 1l gellom förhalL ndel R,/ Rc' Denna kvol bestäm

flirt" ,,<llullcla hu r lämp!igl etL rör ä.r flir uppgi flen aU fiir

~tiirka 111\("h t ,;vai-!H , i!!Iw!PJ" \ ia hög freb ells. 

A\ k\ ivrucll t 'dwma l har l'ramgatt. at t vid Pli lrion tÖ .. , 

1'llI sets ökande vid u [lr ähi;;.r rn~kvl~lI" \ ii~ell tligell kan till, 

"hivas kat (,d indukta n;,ell ;;allll rlektronlijplidens ekv ivalentll 

diiillpJ1lOl~t;llld . T Il fl II lud LillkollllllC'r en I'xt ra störnillg~, 

hilla i fonn cW de ,<I bl!ade förd elnil lgwari at ionerna till 

töljd al n " (Id .rand -lI'(';mfiialelning mellan Ekärm~aller 

, "~h an od. 

Har katodledllill gen~ ind uktans etl ~lör n~ illflyta lld ' hli 

~ 1!1I01.1' d ' I1n a induktans "ignal"tröl1lmen tJch den för 1'11 

tri od heräknade s törstrÖlllll1en förs agade j samma förha i

blIde. ' örd Inings~\'aj ni ngarna, ,ilka ej fj~ ta genon denna 
i"duktan",. bl iva nock fiirä ndrad,' och bet, cia därför 1' 11 

r l"l atil't ~ta rka re sti.i rning. Ett <i lt alt avhjälpa d tLa ang i\{'" 

i hg:. l l , binngal!ret ii!" h~ir innti röret fiirbund et \"ia ell 

lillräcklip;l "t nr kapacilel C~" ~ Ille rl kaloden. Skän ngaller

.- h·iimlllen fht f' [ dll li ka . a p;Pllon' katodled llillg ~l , i pilarna;: 

r ikLning i :,chemat. _ u vC' rk a skiirlllgallret vad variati(J

Il I"lla helril ffa he!1 enkell ~()m en and ra katod. vilkell iir 
parallellkopplarlllled den fö r~ la. Slriinwari ationeJ" lIa i skärlll

t-al!erl edni ngen kunna däl"ln d helt enke.lt adrlpras till 51r(jl11

\ aria tiOllenw i kal()dledllin~I' II. ~tan fa r hiiri"enom ell 61-, 

Iiing av hnlSlll otsLandet N" lllCIl i övrigt en red uktioll till 

d ' t ekviva len ta .:ich ma S O Ill i avseende pil slörbruset gälld e' 
för en tri od , DI'5.utom kall skiinni!"allerledningens induktans 

p:enOlll till fof!'andcl HI' \ tl pr!igaTe koppling~konden~atorc r 

·Fig. 16. 1·:hi"a!en Lseh erna vie! ulL rahi;gfre kven,; lnul störkällorna Fi;!. I:. ~birm ga llret in uli rijrt"l fiiro und f"1 med kalod en ml'dcl-l 
inpr ickade. ~n sLor kapacit p!. 
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utnyttj a till en fullständig kOl1lpeni;alion a\' för l eInino~ 

:;\raj ningarna i anodkretsen_ 

Reduktion av kalodillduklallse(/~ inver AUlL 

Det finns olika kom'lrukliv[! principer nä r det gäller all 

redu('era katodinduklall'en ~ invt'rkan _Ett sätt ~ir att använoa 

l'u5h-puIl-kllpplillg, eLt a,nrJal ~iiLt att 81l viind duhb"l kalorl

lednin o' _ 

I ~ /lligl dell lii rslnälll/lda principen förse ' lva id 'lIliska 

l' leklrodsyslt'1l1. vilka iiro anordnade tillsammans i en gla!'

kok , meo ell [!f' lTIPflSalll katodl illednina (fig- 18) _ Mol~\'a 

rande e l e~ ' lrn , l' r< f ö r"[l~iJ1 nill ga r väljas li ka_ lIlerlan st yr

gall r il S ill ga ll p:5 v~i-; f'I"pä llll i ll gar tillföra i rakt lllolsall fa~. 

•\Jl och iixdslrrilnma rn a hos dl: häda elektrod"vsll."m en /lPP

häva varan 11 i dell gelllell eamrna d len Bl.: av katodleclnillO'

en. Indukt iv rf'akla/ls kall alll_H blolt uppkol1lma i clf'l f' lI 

I;'I,!.-o a kal od lt:ri llin O"en, ()l"h denna l a ll göras 'mycket ko rL 

Fi';rdelen lll f.' d dellna r "rkonslrukti on besld' däri, att ill

~allp.~ - och ulgiiH U"sdä mpnill garna reduce ra" till l / S respek
liv p lil! l/lO a\ d~jl1lpll1 oI", La[\ den för elt enkelt rör. Dp~, 

ul f) 1l1 u p"a r i ngilt1g~- och ulgH lIg~kapacjLel e rna hos del 

oIuhlJla r-'1'et lill blolt hälft en av ll lll lsva rand . 'ärdc/l vifl 

<lP! ellkla r iin>l_ variO't' t1ol1 l de bliva av alll11l3 torleksonl 

lIill)! ~om lr()~ at ornrör l. F ig. 19 \ j- r det ekvi 'alellta 

,; (:hel 11<1 l för ill g:lI1gsadrnittall~en mellan de bädalyrgallrell. 

Här är f , m()l s t ~lndf'lI och J.s inouklall , erna ho gallcrlilled

lIill)!arnH. Vid :2 lI1e t ' r~ \.agliill gd kan "s pa grund av slröm

f6rlrällg:llin p.P lI vara 100 ganger SlÖIT ~il\ likslröJ1! ,;J1\ ol

·,Iåndct. Ilwållgsllll,l o>låndet ä r vid l m. Lers vaglängd for t

raralld p. q örre '"n 10 ()UO !Jhm_ Vig _ 13 "isa r tlll \ iill ~ter 

dl acornrör. hilip pelllod 4672_ och däreft er flera ut

I ecklin)!SSlarlier av pu:;h-pull-rörel EFF - 0_ Hos del ano

r,\. fjiir rle_ f(,!\tle lI["h ~jä ll r ö n~ l h'a ll väll ~l e r äro plå

I rudsvstr lllf' lI 3nord.uadepa 1'11 W'l\IPlIC;am axel, Jnedan 

\ id del slutli ;w ulförall cleL, lrerlj > rör 'l f in viinsteL elt'k

I !"w{" . ~ l e lll e ll iiro allorcl!tade hredvid varan dra_ \. ct'ltl i

1l 1eler- kalall lill höger "fram..·· r atL aroru röreL har en stör

,l a lll ~ lrä('k lli ll g el \ 2 -.~ entim eler_ De cylinder! rma(lc 

"01. lit _ " l!1 rd lli ll ~ .1\ ")p[.. : ro,, lt-rn.l 1, 10' P lI -lr ·pull-rj jret EF iC 511. 
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I ' i ~. 19. E.l,." .ivalentscbemat fö r adDJilluns t"JI llH'llan de buda "I) , ' 
g3.11rens ar ~ l utnin gar. 

elektl' J erna ho dubbelriiret ha t dligcn en höjd a\ cir a 

) ,elll illlf'ter. Ian kan id l meter- v glängd up nå en 

[ör L.ärkning av 16,5 med rletta push-pull-rör i lämpligaste 

kopplill'Y . 

Om ett push-pull-steg ej -' r pn lktiskt ill\\'äu dbarL j en vi,.." 

kOLlpLillg, kan man iör alt clilllin ra ka odin duktal1 ~e ll ," 

(Himpn ing an ända etl l'ör med lubbd katodledn iII"". Fig. 

:...0 och b isa.r rör rned enk l r C$p ektive dubbel kalod · 

ledning j "lllte t illhöral ide kretsar. Anod 'Iröll1l11en , ,' OJfi ö'. er 

(' 11 a k todl ningarna å terför till katodelI , h hö e t dll ej 

lä ng re taga en väg som utgör en dcl a ingång kre "PlI. 

Delll1 a ä r ansluten mellan gallt'r o 11 katod med hjälp et\ 

den andra ka todlcchlilWett. Fig. :..1 visar till vän ter fI .t 

ovan hetraktade push-pull- rör t J: f'F o b till högel d l 

rör med d l! hl el -alodledn ing EF 51. iffran (1) till vruL-ter 
<mger push-pull-röret enda katod edn ing. medan iHrl ,r na 

1.1) och ( 2 ) till höger ar lgiva de t ' i kalodledl!i~lgarnll ti ll 

röret med duhLel ka todledning. 

En jämförelse mellan data hos t re specialkon"ll uerad <;; 

lll trahögfr ekvens rör, näml igen acornpentnden 4672, pu::h 
puH-röret EFF -o amt Töret med du l bel katodlednin(! 

l :F ·;1 framg r a\' nedansta nde tabelL 

" ~Ri;re t merl d"I, r\eurnp cnl Uf I( ' 11 r II " l" Jl ll II -rorel l k d l I ' RilrlYJI 1( - ') T.' F'·I~ 'O,e a l u ,' o 11 _' 
11 - L.) EF lI I 

Il mIlI U,· 1. 111 \ , V . ... 1,4 11 10 
Br ll ,, !1l\1 l ~l u ntl 1</), nhrn fl UOO (1011 901' 
D,imp"' ul-Iund R ftir 

l. =. ; ~ m. " hill . .. . IS UOO 2 7111 l 3600 

Hö Re . . .. . . .... . . , O_I I 0.22 O~:; 

( : fiir ILl " " [rc-k l'en
(/ ~ " I ~er, pF __ . . .. . _ . . 0,007 0,02 Il .!.HII'i 

Hän ill gälla !, j[fror na för [}ul.;h-pull-r"ret eleklr d

~ptc nr . R" re l" bru egellskaper he~läm lll e.· som när l111t~ av 

fi.irhå TlanrleL Rb/ R... 
Df'Jl tluhLJa l tod lc-d ni tl<Y nR lVii i uduk lan~er kUnna Il 'ksa 

!!enom lill f()ga tt J a \' lii.nrpliol di men ioncrade -oppling-. 
I !)nd (> n~a toreJ: II ll1 ) tt ja till att cdu 'er' in g;å nn s-. utgang_

(...h nlf'f vcrk nin gsaclmiltanserna_ 
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Fig. :!(J. ""ppliJl~~~d! L'!lla fiir ri;rt: 1 IIwd pnkl'l kUI()dlednill;.! t a J tH:11 
dl 6ir Il"'.! dllhl",1 blo:ll edllin .,\ I h J 

Spe idlt ar l)(>tssäll vit! llllrahög/rekvells : diod 
SOI/l I,Jfllu I",.,. rj,.. 

DL' normala hlandarrörf' 1I iiru pj ~:ir~kill liilllpli~a J~il ' 

111II1I Hg l!il i'! \' del·illl d rd)!or. Fn rll'r;!a llerör (ull~(' r ,lllrl :~ 

,;0111 iJlanrluu()r ul övpr ('II ~tark diinqJllill)!: pa de all"IultU 

jJIg" lll t"Y:-- "ch Ul~i.t llg ;,;kr t·t ~ ~lrlla _ 

Ll'tcr,oill ,a lllmlH U riir llH'd [Jt'ra "'alln I>j kan kllllllllll 

il'raf-a vid dp~:;n frekl'P II ~ r. t\ ingn:, lilan all .• öka använda 

1-' 11 tri"d 1>ller ltcl~1 n diod fiir lIl'p,!irter ~ Olll e!!:t'J111i !!E' 1I 

~k ulle li Uk!i Il 1111 il ett rlerga ll ,tTiir. iilj t';o 1iIl pxelll pe] 1'11 

di"r! i ~ liill cl lii l I' tt nt>rcallerii r lill hlalltlarrör. är dd I ~\ rll igl 

illl :,är~kilda :\nnrc!lIilll!ur ! la"li ' vidtagas rör all ett arhr l.-· 

säll IllIJl,, \, randt, l~r L va ll li p:a hiallrlar ri"irel;; ,;kall I" rh i'tll a" , 

I<ll I i""L arbets<itt mill-I ara" iii I i"- :1 karaktprl5Lik"r, t)l'1t 

rör a ll r rhåll n de,,~a har llIan (',I lokal IH:illalor. \·ilk" '1 

l ,p. ri"d i"kl fiil ä lldrar d ioclt'lI" karakl('l'i ~l ika, I jode lI !' itlh"l, 

<il~ pall'lillllpr i dl'Lla fa ll (lIll .11'1 1 "IIJIl rr gPIII'rali",l odek· 
lorrl". F i .~, 22 I i-sar k/lpplill!! II. 

Vid 1' 11 ill giill?!:,~pällllill .~ /;j l11t'd I'rp"\'(': II""1I (:-0 \Ihz ud l 

(' 11 mellanfrek \ f' 1I ~ a l ,1() ,rhz erh ijll~ eli J..nll\· ('r~i oll:J(;r

, liirkllintt IlIed bkLorn }':=i, ll~allg"spiillllill gt: 11 är JlL~ tt'clll a tl 

Iller! F, ,, och III ' lIallb'eh p ll""p:iJl lli l1 ,~ I' 11 Illl'r! f ", l\. ()llIe r~it)II"· 

i'iil;oLiirkllillgen kall eJI daA i g l Illl ~a lll l lla-L p rall lIPPJlH värd'l 

l, :\'1 (' 11 Olll del teore li~kt pj fillll l ~ ltagol hilldf'r diirriir. 

kall "allIncla di udl' lI "0111 hl anda rrör ej I.lin! ,I J1agoll ,.lii rrt' 

all\ändharhc,t \ id /I )'dini.ir hi1!!frpkl CII" 

I,iller,,':'r. 

1'1"11<' . I. R. r-:., apri l I'Ha: :, ['l it' D",, ·I"pm, nl:d l'r"lIkl11,; and Opp· 
ral in ~ Ch,lr,wk r i-t i,'" of T WLl ,\fe\\ t II lra·1 1 ii!It·[-"I"(·'Pl cIlCv Trindl"». 
Jan, 19'11: ~L1l ra ·l li .!!.h Fn·lpl..llt·l' '1' ''1''')(\ /'», 
:;t·l' 1. 1(»J: " Tl m 'l ' "II I \\ 1 · II -F T I·i ...-lr-». 

!{C \ Il, , i ~w . "kl. 19M1 : ,)H, ,·il·\\ uf IIltr:l·lti;.d, ·fn 'f! IIt'I!·) ':lCIIIIII " 
Illh" pn .J ,I ,'m-» . 

Di" T II·fllll .... n· Rij!t r... dec' , 19'1 t: .» \ "I'.·I ;irt.:l l1l:1 lind f,mpfindli..l,J"I' il 
\OJl L K\\ t_ li nd Oc.:, im df·r- (·:Ill )fnll~"'\ " r~t iirJ.. j'r rj-)lH't'n» . 

Phi lip ,' T r ... hlli-dlP RI Ul t!·..!I Cll t. :Ipril' 19.'lR : »Da, \ erh :dl ell \till \"~ r
- liirkerriiltn 'lI IlI' i ,,·hr l\tJh "1I F n·q ll ' ·f!ZI' II ». 
./l1 l1i 1') 10: » Eil1" 11('111 ' (; !' g ~1I 13~I'tT"l,ir kl'ITiihrL [iir D,'zil1\1'l er· 
wl,lIl'I1 » . 

1),,( . . !9-'1·0: » I': ill l r"~"II "I r< ' \ l ~ II 'I'\\l · II ' · n"· I · ! 'i,.k c r,.iillle mil d"ppel· 
l!.> )' l ' ulh:llknl ei' 1J1l!!» • 

. 1 11 11 i 19~ I: »!la ' H~'" "'h ' II ' '' .1 FJlIl'hll~ ·.II'P ,lnlt'·1I IlI' i · d ll' 11"l lI' fI 
FI'I 'fJ 11Cl1l.t:I I » . 

• ('pi. JCH1: i)t::illi~l' ICt'hll,t1o;!i ,cIH' 1'l'Oh l"nl<' h, 'i der Enlwit:klllll ;! 

~... inl' r lI t'l lf'I1 ~rrip . '1"· I1J ,'rr;~IIf!·II» . 


Okl. 194 I: >, Di ,' fl i"d!' al· \1 i'''\l1i ,1 1I·' ·' 1 1 ~ .tt!lrlt'f", l",i J),·/.w,, ·te r· 

wt' II .'n» . 

\pri l 1<),12 : »Li nt' ni t·dp zlIr ~p,lnnllll~~I I: t · ".. .:; lIng lH'i D!~zillJl I ' r· 

\\ pi kli". 

Ih jlf':-ill! iILIlSlrtllirIllC'Tfl11 lill dC/lila orfik,4.''if.:'rie iiro hiilll/mJt' ur 

IJhilifJ:; 1' t.'chn i'irh<, R u m/s('/lIlI t. orlgr" lir j.Jnw('t,rlillgs oi lJl(~ I" ..ilil ll l e 

f:j Hurf j(l F·}I-!.ifll'( ·r ,\ . 

([) 

EFS1 

Fi:1. 21. PII-h ·ll llll · riin' l 'YF .,0 j,illl(;irt nll,d riirel met! tlllhl,e! kal/Jd\corlllill~ J::F .,1. 
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IBeräkningar lnom radiotekniken 

1)" 1\ ,eri,' artik lar. '001 h,irrned pahrirjao, ä r Hv",'dd all 
vara lill mila f;ir U0 av leoreliska och prakti. ku Iwräk· 
ningar illlrf' ~,..: erad{' ti:-.arna. !\'Teni.ngen är aLL under rik· 
ningarna:-- g:ång fiir klara. \·arfi;r man ilrir ~q dler ~il . DCll 

som l in ner oklurhel l'r i fra rn ot"lll1il1f'~ l1 el l,' r fiir m 1'11'1 
hor lIu"ra iin , kenwl. l",d t:'" lill ,kri"" redaktiol1!'n. -\rtjk· 
lama kOl11ma al l [j,;blicpra, i iri följd , 1/''', ntan direkt 
inhiinl (·" d llll Jal1 d. , 'nr (Ich " 11 ka n d,jrfiir ta de l a,' "ad 
"'om illtr ';-, ": f''f ar h U!lolll . lilan alt h ::lI1 l)! ~ h(j\' e.r li"u d l) 
fiin: ,,:al 'llIl e a l'l ikbrna i ~erien. J)I~ II ""'" I'j lir j l1 l rp_'~erad 
a" d e Icorel'i" 'a härl ednin;!drna kan din,kl tillii mp!l dl' 
inramad e ..d!llfflnnlj·rna, \'~Ln id Il em 1lE1 r hi~ilp tl\ df' gi\1!:. 
prak li-ka her,i kn in!-, f~M'mJll" II . 

l. H ur man räkna r på eleklronrörskrelsar. 
Ber ä k ning av utimpedansen hos 
kalodkopplal steg. 

Fiir:'1 skall ge~ l'1l l~x e lnJl I' I Ila [ll'llhle,lrt sl"tillllilli!ell j ell 

Ih likt 101 11. V i an tu, atL det rör ~ig II IIi etL kalodklJp Ilat 

el ,~, \ ur~ ulil1lpedan IIILgang;;i IJljleclan~ 1 ~kall heriiloi ,t- i ~e 

[i i-!-, 1 1. tJ I' dl' kä nda slorhetel'll a, ,o m tirn rbrct s illre 

r... "i'lali~ Hj 'Jf:h des" för ltlrknillp:~[ak lor ,II sa llll kat"rllll<ll

:,t,inrl pl- r e~i~ Lall~ N,.', s ola vi beräkua den "ökla ulitIIPPc! :W' 

- 1' 11 {II' f bI' all kUllnH lö;<a pl'llblemel IJHI;<I f' vi infö nl ell 

d,,1 Itjölp5Lorhel<;r. I! ä lltlii-!- II ~ lrii rr llJlar och -pi,inllingar. D,,'~ , 

~a 111<1 el I' enwllt'r li d aln c lilllill e ra~. inna ll prohleJll el ilr 

s llll).!'il li;'!l Ib:;L 1\ lllimjlprlall ,en hö r ju icke vara beroelld c 

a\ I. C\. aJl(JI:h':ixd~tr ö lllill C Il 5 :;lllrl l:' k lltHI! hör vara enlvd ip:L 

II t's Li-imd av r rirt' l~ h la i (kil givna a rl H'L-pllnkL 'n (Ich av 

\ ii nk na h()~ de ino ,lellllr- kopplin!!" ,'[cnl enlen. i el 'LLa fall 

kal"d lllo L;; L:llldd. Vi fiirnl :,ii Ll.a llled <Indra ord lillj ~inl rör· 

ktllalltl"n, d v ~, aLL ~ Lriitll!li C n i. en kreL, är rllll~LälJcli~L j,ro· 

i'0rLi'lll ell moL d l' ll paln,(·kla ~I'ällll in g' '11. 
1 

\ i ;11'0 nu fiirdi ga all la ilu med sjäh-a jlrohlelll f' l. För~l 

"liLa \ i. alL illl fiedan sell ho- a kopplittp-"h)Jlc1ensallll'll C kall 

riir:'lII1lIIlH:; i j iilllfi)rel" r med Hi or: h N/I' V i 1a då deL enk

lare \ii\.e I 5 trö ll1~sch elJ1al i ri ,n' , 2. \ i i tiillka 0 ,,- lI l! att vi 

\ ilja JIIäLa impedans tt tti eIlall kliilolTlorna : ~ w·h 'L l'c tld 

inål rör.-t;irkaren. "ilkel ii r ~ml'lJtl a sak 50111 denna" lllilllpe

tlan5. Il ur skull e vi giira , om vi vill e tn tiLa impedansen h()~ 

I' n ,waral i fig:. ;) <l . L. ex , CII högtalarc ? .J o. 'll <ill 

\ on' :lll applicn:-l Pli l änd vä xds pänning J,; O\'E'r apparalen 

r-----------~~~-+ 

och miila elen re~lt llera.nde viixelslrÖlllllJ ell f ( fi g. 3 h I, Ut~1I 

~ iikLa impedansen iir då Z= E/ f , SamIlla lIletod begagna 

\ i för atl herälw(l iI11pedansen ho~ HH katorlkopplacl e för

"liirkan', ['ran utkliilllllJorr,a "----t sell. 

Vi anslula alltsä en clnk F, reprl':o:enlerad aven gene

raLor lt lall iIl re i JIIilt'da tt S ( , e lip. , 41. Detta a r en växel

l,tllL 111('11 i ett vi. ' l Ö"'UlI hl i"k har delJ t' 1I v i s~ rikLII in).! 

('III. pill~ 1I (pluspol uppå t, lIiill1l5lJolncdal hos generalorll).~ 

~';Lr önlpilaf'll a i figuren heteckna dr "lika . l rlilll ma rn a r ikl· 

lIingar i !3anllll <l öp:onhlick. ' lriitnlll a l'lla fl genom Rie och 

r. ).! l'1I1f1ll rörc~b illl'l~ r(' -i:;lalls Ri i11' () uLan \ id an' gi\'I1J. 

r> e.'i ~ lIb lJ1 kntllll1l'" sp1inniJl).! cn (1'1Ie1' riiLtan' ent!, :Tri J" Olll 

iiv r dr. n kur l"lullJ a ga ll t' rkrel"sen hlir direkt a}Jplicerad ]la 

i-!-allreL ehuru Jl wd Il ega li vl Lu:ken, all aLsLra elJ ny enlk 

i aIllfrlkrc ~lsl'n lika med IIF; .:: U !I IW ger i 5' ilJ lur upphm 
till <lriiJllJlWIJ 1,, = .II F, / R; i \!ilpn ~ riklnil1'Y, (Denn a sLri.illl 

gal' il 'kt" p.PIJOjtl nk' clll edan cl t~ lLa iiI' k()rl~llJl('l av de.n illl

peelaJl".fria g:elleralllrn , ) I 

R iktninp.t' l! ho,o ~l rlilllllW II 1:1 kal! l. ex, b ~ tiinlfll<H; pa 
liiljHJlcl e c~ill: i del givna i),!!'onbli('kcl ~ir ga llr< ~ t nega li vL 

t an,luLt'l lill geJl e ratlJl'II~ llIinu ~ l"II , ,\nod li b LriilllJnen iiI' 

allt;;a i dlella iigonhlick liip.re ~cjl l \' ilvärdet, \ ilket hetyd,'! 
all alJod vä. el.striillllllen har rnlll ~ all riklllinf( moL anocllik· 

SLrÖJlllnen. allt -a "'år' i pileIl:' riklnill g , 

Cpnlllll rörets p:a ll'rkrels gar iog'cl! ~ t röJll. l' gallreL har 

t, ega li\ fii rspiillllillg gelloll l spiinnillgsfall et i R". Galler

lik~triiln o('h gall l' n'ä '(eI~ l rö fll iiro n lll"~j noll. 

j J>!'tta jlllll 'hiir all ~i\ \' lI !'I ellrollr;irt-'l Jlf,'lr;lk t n:-> ,";Olll t 'll l iIlj iir <:tpparal. 
vil].. pl dl'l ingallInda ~iJ' i praktikt' ll. Vi vr lu ju aU lriodkuryun iiI' 
kr;i !..l Iwla ,~i;!E n. Wtrkal't' nedtill 1J ~ 1t ._,a~d r,' lIpplill. Eme llertid kan 
d elt a kb r"" 1''' <:J " il,l, alt ,·i ~.i riikn a m ed .-tö n e -patryckt »siW1U1 
.. p~inllif1g» , iin all d l'JI 'J ! n yujad (~ dden a\ r;;rkllf\ (I 1l lll ed god l ill
Jl ~inn e l ~ t ~ k ~:n /wlrak la ... ,..:.om !tIk. 

, Ih lund 1:11,'! Jll~11 pi le n belel'KlI a 'Ir;iJJlriklnjn~elJ i en länkt. ii ,"e1 

I'rnk: n "n"I" II '11 \'1)! lllldn . r o:" fa ll blir pi l'>11 riktad nedåt vid de!1 
fl ' Ull Hn~iYJ1a pularilelen ho; ~~[I('ralorrl. 

.\ vl' n lII ed de van li ga kopp1in,,-oe]"ntenll'n inlagda i gailerkrt'i.en, 
l. ex. f'l! [;.!;all i? rEicka. ::k llll c: ~p~innin gell R oUimlin5knd nå frallrt:'l. 
!11t '1l h ~il"\ id 'sk1l1l :-' ov irlkolllm undp, :,r ~lnn i llJ.!:.lr fr< fl fiin·gäe.ndl' s tc r' 
}.., 1If1 lla fiinall ...:ka m~ifrt'.6 l1ltaI P t . 

ppkom-tpn ~ , cl11k :n 1/' F i an"dkrl'h 'n -kola vi [llerknnmlH lill 
i !'-';J l --{" tla re il r! ik (' !. 

/
0'-- - -+

-Zuf 

I.'j,,,, 	 l . /\. at od ko pplat ,lPg , var ' utimperl nn,. ,kall beriikna; . A""d"n Fig. L lr "i.v 'I' lriilll "ynpllnkt är del ta oe/H'l11a ekvivalenl l]ltd det 
lf ur \ ~ix!.. l-lriill1"':'~) Tl Jlllll k' jnrrlad genom k1I1Ld (' n..:al urn C. fi i!. I. 
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Fig. 3 . •\Eilniu <' av impedansen hos en apparat A, l. ex. en hij~
~alare (fig. a), kan ~ke enlig t metoden i [ig. h . 

Summera vi alla strömmarna, få vi en1. fif!. 4. 

1 1 u (l)I=E ( I ' + -R + R')-: 
'I: l, I 

Ta vi i el... . (l) förh lIandet mellan E och /. so m är lika 

med lll l' erhålles 

(21 

eller efter lI ågo n förenkling 

(3 ) 


där lut iiI' utimpeJansen i _hm, Rk katodmu tstånd et,; resI

stans i ohm . 1~1 rörets in re resistan i ohm och / ' röre t~ 

fiirstärkuin gsfaktor. 

Detta ~ir slutforllJeln, som direkt kan an vändas för nume

riska bel'iikningar. För a lt ma rken! detta är {onneln inra

mad. Den som ej är intrc -e rad av formelns härledn ing, 

dvs. de fiiregående räknin ga rna, kan ändå tillämpa formeln 

i praktiken , säsorn \ i nu 5kola visa m ed ett exemp('L 

Ex. 1) , /1 triod har enL rörtabellen en inre resistan. 

om 10 kQ i följ ande arhetspunkt : anodspiinning 2S0 V. 

. Egel]t li ~f'n ~lru tHl L ~. 11. :1\ d\:'';:';;' J in- Irppgiftt'r till r~ i 'kliga för 

negat-iv lTalIerför;;;pännin u 8 V, anodströllI ),5 111 .:; För

stärkning fakto rn ~ir 20. Vi (l koppling enl. fi g. l ges Rk 

' 

h e ;;;. li i mnin~ a\· arhct o::: pil nkt pn. 

Ni, S01n ar Tadiointress rad. 

bliv medl m " 

Stockholms Radioklubb 

2 
Fig. 4. E n emk E an lill es över rl e klämmor 3- t, mdlan . ilb 
il1lpedan~e ll ska ll mäla, . lhn"id UPP i' t ~ direkt -Irömmarna Il "Gli I " 

san ll indirekt "- '~rnom gallrt'lö mcdl't'rkun -" - ~lri)mIIlen I :,. 

ett värde om 20 kQ. nodspänningen är 250 V. Hur slor 

iiI' utimpedansen? 
En sak, som häl' mä~te beaktas, är atl arbetspunkten b lir 

ell allnan ä n den i riirlistan angi\'na, beroende p tl att !TIot 

~ tiinclet R" i.i r inkopplat i anodkrelsen. Den ve rkliga a nod-

spänningell ]la r " ret (spiillnillt!en mellan anod och katod , 

blir på g rund av Spällllillgsfll ll t i R:, higre än spänningen 

mellan plw och minu~ i ~che lllat, som var 2::;0 V. Delt~1 

gör all anod. lrönllneJl hlir lägre, och lägre anodström bel ~ 

der h ögre inTe resi"tans hos l'Öret. Vi kunna allt~å ej 

formel (' ) sälla in e1 et i Tödistan ang ivna värdet på Ri , l\ 

detta är för lagt , oeh \' ~ircl t på lut skulle då en!. Sanlll1a 

fomwl ocks~ bli för lagt. Vi sknla ej här gå Jlärmar e in pa 

;;aken utan a nta, lt den v' -kliga inre resistanselI \rid kopp 

ling ellL fig _ 1 uch med uppgi\l!a värden är 15 kO. 

A ven f(jrstärl.m inosfaktorn ~ 'unker med anoclströmn1l'J1_ 

Jllen SO Ill deuna tiJldring är relati\, t obetydlig, borIs vi hiir 

frå n densa mma. Vi fä alltså 

l ID 000 
-

1 21 ] 21 

20 000 +15 000 2 + 1,5 

10 000 ] O 000 " I= -- = --- = 690 0 1111
0,5 , 14 14 ,-

EfteJ ' um inga l-eakti a demen t (spolar eller kOl1de ll~iI 

ture r) inert! i kopplingen, :,om j u är eh i alent med l ig. 2 . 

hlir utimpedan s n j detta rall r E'u l re~istiv . W. :. 

En god 

vägledning iiI' 
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PRAKTISK 


RADIOTEKNIK 

EN AVDElNING FOR RADIO- OCH LJUDTEKNIKER 


SERVISMAN OCH AMATORER 


Till den praktiska radiomannen 
Frånoch me({ del1a Ilummer har Yidtagits en fö riimlring hi ä1r av enkla inslrunrent undersöker hö,:rlalare~ ege n8ka

i fråga om tidskriflens reclige r-ino', j det att de rent per. hur man med hjälp :11 kurvllr ellf r nomogram beslill1l' 

fJraktiska rtik larna hi.i Jl föra~ till en -jälvs tändig avd Jning iller \TarvlaJet på en giv 'n spoLforrn för vi~" önskad ind I 

tiir »Praktisk radiotekllik». CfllOIll df;lHHl algäTCl vill redak· I ns O""., kort sant alll vad mall kall länka sig av aTl v i~-

I ionen söka bättre ~ln h i tl i l1 ~ t ill varal a el prak iskt inri lade ningar ouh metr der, S0 111 ~ ti [[ a e ll i slå nd all ~öra kon st !'lI k 

lii~arnas intre~Sf'Il. Den prakti ska avdelningen i ticLkriften lioner och mälninga r ula n teori r lIer for IIller. ' et ii r ., ,, ~ 

-kall ha sitt givna utrmlllW i varje nummer. Populär Radio i l.: kc möjliut a ll gena_l frå n börjelll klll1lma med el! hd l 

\ ill ej enbart vara ett organ för teorAikerna utan ser även eher dessa r iktlinj er upplagd prakti k a \-delning. men I ,,, \ 

- liksom tidigare -- om ~ i n uppgift att medd ela in for- '. a ra kUlI lI i"a medarhetares 'äll'ill i!! bistånd tr vi att tt-I 

malioner a saklig och \ ederhäft ig ar t ana prakli j ~kan lyckas så smi"i nillgom. 

arbetande radiotekniker j landet iivensol11 åt de många Vi ha hiltills haft förrn Il II att h l'e\7lecles ta i 1111'1'1,1"1 

<llllstörer, vilka al rent t(~k l1i:kl il1lr(\ oC fö r radion hygga livlig kon takt m d läsekretsen, och vi hoppa;; att delilLl 

"dl ex riment era. kontakl ' kall fortsätta. i ha få tt både kritik o h heriiiiI. 

Vad vi ,W5e med » l)rakti ~k rudi !J eknik» tir k()p"lil1p:~- !I..h kritikerna kunna nu la .H "ig iirall m' an ha !i;;tadk'Ol! I

",·helllan och konslrukt ion_he8krivningar Öl'er moltaga r!', mit dell m,un herön Ia förii nclringen . Vi är() laChSaml11a [iii 

förs tärker _, mäta paraler ele .. \i id ,1t(~ iid och anvi;;nilli!a r krit ik iil cll i fo rt~älln i n o en: 5acl Ii<l hr iä ~a~ alltid rrwol 

lör h ur man i prakli en pa I'nkdl ;:äll mäter _pänllillp:ur. "h, om or,; odl led oel ;;lör: l i nlr " 

f(irnärkl1jn g~grad , ulpfr kl JlI . 111 .. hur mm] ulan "Her med Red, 

Glöm ej
• 

att i god tid förnya Eder prenumera

tion på POPULÄR RADIO för år 19451 
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Modern 5-rörssuper med högfrekvenssteg 

Fem bandspridningsområden 

Konstruktion och beskrivning utförda av Nationa l Radio, Stockholm 

S
r'd an \ i, sa fahriker r"r rarl ilJdel lr Logo upp tillverknin g fo)!ande, hesviira "Ii!' JIL d (le ren t mekalliska detaljerna::: 


a \ ( 'JI rlt' l föl' umalörl,\ ggar Il ;;\arföTfä rdigade dl'talj f:'r fi ',rhil·diga nd e. 

Lill dL ii\ erkoltlli gL pri~, har e1 Pl bli\ il all!- lä ttare för v ar 

udl ('n ull h\gga CIl <ljlpan tt frall d t' lI ('nklastp. enkret",arc IIlll!iilllla sYII/mll/tter på hOIlS/rukt/ollell. 

Lill dell 1tJe.~t It tHJl)roi idiga -Ior"1I1' I" r. Vi ~kola här b ~~kr iva (" II kiin;:lig och efrektiv mottagarr 
nJ and dl' <ORkel'. som [ntll Jför allt ullderlä ttat ama tiir  liir vii. cl.~lriillt , byggd omkrin g ell: spo ls)' teln ('I'o roL (I)'. 

h) gget. :,lil rIPI färdiga spoLs, ~klltd In ed ,poLar pa jiirll IlIod. OA) med Ir) ckkllapPsollls tälhtillg. 1 SysLr1 1l1et inlt ehal
puh ' rk ~lrlta ~altl L nt pllaltflek\'!~n;;lralt ~ r(irll1!llClrerna m ed hiig In knappar och ' '"lw lcll lt elr· r (ör ~vl": 19( .'i['IO m, L V: 
kvalil Pt"s[lr'! ar i fr äm sta I'llllllll l'l. Dr' ~ 'ia delar ii ro de,,3uLont (')()- 2000 111 och h \ : 1(,- .) L 1l1. dc",; ut orn .) ba"d~ Jrid
i alJJt tiinhd on uPl hy ggda. ,1LL dcn :" ni s,l vill kan ändra " illi!'""rnril r!el. : tj I . 4 " ;-;0. 2:), )1) o('h l o !tf. Bakom varj!' 
daLa efter I,ella)!. l. ex . linda ,n pile I [la "f' ()lar lör a ll ra La" tre" t i !i po l ~ )' .. teltl el finliR;; alla ~ p() l arna o['Jt trimko ,,· 
,Ill dra vagbngihornrad l'lI . IJpll :\ It Htt iir. ~otn vill fnr;:ka när· dprL°lt l"rrrna fii l' \ arj' orn rGcl(" uppsalla pi': [." plirrt. ~1"11 
Iltart;> i. hur olika Lraddimf l l - i"ner o('h lind nill g: s5ätL im rka 

, I IIJ' I l. 19'1:) " ,, ' !.. re\' ,; ['Il anrar,, 1 lll l.'d l iknande , ,,,,l em, Ill<lrlt,ll ()( '.pa \ ' 11 ,-ptllrnhct :< funk Li on. bespara~ möd an att jki lv mer! de 
Dd hiir lJ c~a",nHl II ' ,, )'"tCIll l' I, llIodell 0 ,\. har ,·fit·k linlrf' "']l IlIar llw d 

{" lIklu \ ('rklvg~ r rs llr-(~L ';0 111 i anll1 ~illll(>1 ;:: La Lill han" för- ! 'I 111111 diCUllt ' \f' r .,)(~h Irflli t lll ~ !omJl l ar. 

Il, - !(lU l i lllolllll , 0).-, \\ . e.- Ioo pi ", !lUlil[rl. c: I[ 0.1 ,, · F. 1,-00 \ 

H,,= l (l() "!"11. O, ;:, \V , I :" 0, 1 fl F. l ,:;00 \ CJ ~=5(J() p~ , I :iOO 

R~ = J I H ~g"IHI1. tl.2':; \\, (; J, I ," I.', 1 ,;00 \ C", = 2000 pF. l 'iOO \ 

Il I l IIlp;l"hm, fI.2.' W. (;, = :;01' Irohlni. C" 10 oon fl fo, 1 "on \ 


n

H., - 100 ,)11 111, n.Li ~I . C" lOn pF. tr" l ilu l. 1:,,= 10 ,·F, 1 2 j l,~ \ '. 

H.; - 2;) k ilollhl1l~ 1'\ . C", - 0.:2:> uf '. l ,:;00 \ e,,: - 10 QOO pF, 1 ,:;00 \ ' 


7 
 I nlt:gnhm ~ 0,2,) '\ 
H .,= :lO k jJovhlll , 0.., \\. 

EF22 ECH 21 
le, = 100 "hm, 0,25 \V. 

i{ to "II !,. il"" lI m. 0,2,:; \V. 

B'If 50 kilo"II111 , O,S \V. 

HI; = 200 kiJ o"h ,". o..) W. 

!{", 100 kilo"lIl1l. 0,2,:; X\'. 

Il" ,100 kiloo"I ", Ing. p" , 

H,, ~ ~OO kil"l/lun. 0.2" W. 

H", - l !Iw )'oh",- 0,.1 \V. 

HI; 1 kjl""lIm , lI,r \\' . 

lt, _ :2tJII i-. ilu ohm , O.2:.i '.\. 

l-l", = 200 k ih"hm. 0,2'> ". 

H~" j 1)0 ollm, 0,2, \\. 

H" = 1 Jnq,,,lI ol. 0,2.5 \V, 

I{oe ~ Li 1111'10011111 . 0,2-'> W, 

I{e', "I) ki l"olll ll. 1'01 . 

He,1= 67 ,il1l11 l 100 "lul!, 

Il", - 33 ,,1 11111 1rad lin .! ,, \. 

C, ,:;0 rF. lroli lll l. 

( : .• =- ;) · ~G n .!.!k t J Uf L 


(,:: = 0.1 ," F. l ,,!ID 

! ' , - n.l " F. I ,,!lO \ 


I: j<", !, \lul tagan -n" koppli n~~scll " llla. 
\ iird e ll pii nWHand, kon rlen "a turer 
fil. lll. ~i r(J angi vna h ~ir o Yan, 
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btt ka ll laga;; ut. HijrigelllJtrl kUllIla varj e vagl;ingdsomrad,'' Som synes al' bild ·'nl a är aJlpa ra l l~ 1I [a kti ~ kt uppbyggd 

., ila la delar iii lt giiras a lkomliga fiir ev. j usteringa r, ul ,lIl k,ill '" -pols ys tclll et. som upptar eli ganska ..tor plat ,. . D il 

illl :, plJl ~ , "l cIlIel 5 0 /11 helh et ;:iiltcs ur hIllk lio n. E n lelllg enl vi I all a ll lata a ll a manCive raxla r gil ut genolll framsidall 

rinn, lör avs tängning C\ I npparat!:' lI . [ lP öv riga tallgenlern'l llIen ej Yille g Ci rn cha'is iet l ä ll ~ re än nödvändig t. eft r rsOIl1 

,; Iil t'ill ~ l r Ci l11hnl are.n. lI iir .I f' nedt n cka5. Spolsystem al of'lLa kunde bli obekvä mt I' id dess inbyggnad i hi da. skap 

detta Ilch liknallde ~l al! ha Ill ed t!0ll re"ulta t a lIv iilIts i n: nd · t' . d),l. , ha vi placera l axlarn a pa I)ad a sidor om skalall. 

iddiwn uttaga rp. a l olika rn hrika l ÖVl'ra ill i Skandinavi en. preci >- undc!' I'a randra . va rför c h a~ ;;iets front )! ivib den 

\ lellanFrekl'enstril il Sfll rl ll atorcnn iilO o('h,'! l"ii rrl iga , dell f(J rlll 50 111 fra Jl1gi\ r av illu str atifJn en l;\' 0111 lIla ll viI!. ka n 

rCi r ",l a Ill e r! \ arinbel koppling. ~nt ll 111 ) d,<,l cnkF· lt m an övrer a" 111a l( natu rli::;Ll' i ' l:tl a kL1l1 gL.i rg~ · o('h h ~tn d hrerld s reg lcrill fr '" 

al cd l . tl urc. 50 111 lila n lå ter linda upp sig P'! ell axel a l II " xl a m a .. tieka ut a l annat ha ll. t. ("\ . haka t eller cH - idorn a. 

I a ll l i .~ l. rido rn koP ll la ri' Ill el! ra.- t!:'!, dell and ra lied fa- L l lj u1ct fö r v!'idkonde n ~a t o rn dr iv" (ned ett snört: Ldn a l', 

"()pp lifl~ . CC IIIlIll dell variallln koppiiII I! II i förs ta 1ran :,· :'l il mnill i!saxelll , (Jr :h vi "i\ [pll driv"" HI' d t. annat ~ Ilörr' hall 

[" I'I,J atllr ll ka ll lilan I"a ri n <l a pp:i ra lens ~e l ckt i l' ile l iuo m "a hj ulel. 

I ida ,~ r' · n"er . ~ C rtl III hi i, ~ rii ' all nH'rl go !1. re!'uli a l a vl y~s ll a 
'\ ä tl [a ll ~fo rrtJ at onJ ;' [ placrTad i clIa ~illrl a ll av dw, ,, 'et. 

",a l iii 1,,]..a l, lalil1lier :,U II I )J\I~ ra adäg~ li a :lati ollP r. Tra n;;fur
renlla plaCl.' rin i!· 1! i-ir del tni1j ligl att I> ebiiml "tiilla chassiet 

Jll a tu r<'l'Ila ii rn 111' T" rllt ll['.' fab rika t. De (iro li ndade Ill ed 
pil kLnl. C1w;o"i Pt kan erh;r1 ln" Ill er! a llel hal upp lagnCl ~a ll l t 

litzlrad pa ~ pob;tollJ(n a r al t ro litu1 Irlf' d tr in kä rrl ur av jiirr l
med f' rfordf']' liga IlI o llt Pr i ni'''1 inkla r. 

!,uller. "ch de f a" la m",tii lllnino <ko(H I .1I 5al ore rr l<l ha troli· 

luJd if,j; 'ktrikuJll , I-il kel iiI' myckel förlustfal lii!t. SkiirOl burken {örell. , om uLom li kr ikta rrör l ä ro al' hc1glastvpen, :ir'l 

<i l a1u! nin ium iiI' r!'lId ii! Ill:h rl än q"a r fiiljakLli gell h etsa rn ,1 fö lj ande : I,y 22 HF· rÖr~ t ärka rrö r. I;:C H 2 1 fJs('illnto!'· o[' h 

[liga . ; a ll !!:k(lIJd(,lI ~a lo rn al To rntur fab rika t iir HI' t Y P ~ 1I l, ia nd l1 rr l}!', FC H 21 VI F·rÖrstä rkan' I MF = 4().,) k r/ S J och 

J'ler! ra k rr rkl p!J ... kllna. ,-0 111 bred f' r Ilt la tione rna jäm nl F · [Ö~tä rka re. LBL 21 d i dl ikrikt re rör "igna l och J\ VK 

III (' r - . a1311. Fillllt "llIlpcntlld , Al. 11 helvflg" likri klarrCi r. 

( : 1 , ;;'rII I p V. trul it ll!. (: ,,, - 2') " F, ISO.'500 \ ' , 1' 1 \ iF·l i l " 1'. TOI'" I" ~ ·. ':i l'.. 1(,,::; ~c 

(" , :') 11110 p F, l ,, 00 c:! , .) 000 pr , ii i ,IO \ I " - \1 F·fil : l'1', lir,,! "r. l fi ,; l.: ~ ' ". 


',., 25 pF. l rol illl !. 1:,.,= 5000 p ~'. :\7:;0 \ - . Lo= 1.1, · d rc,_ ,~ L 


C'n tI. 1 1/1'. i 5(10 \ <: e" ~ 10 000 p l,', l :;00 \ = . T 1 Ill;..! .·l ran .~ fllrm a l o r. 


I ", ;, 11 .' IL l Z T; \ . 1_, = \ W·fäll:!. TIlW l or , i ii,) k,. ' T ., = ll j t l rU! I .. fo r rn a\ur. 


C" 1::' IIF. ,t:,() ' .jOO \. J., 9 ~ (' '' f,illa, '['""" I" L 0-= n : i l";' 1 1. 4 !l~11kop pl:l r+·· . 
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Vrldkon~ 


3 ' 5()Op~ 


rEcH\ 
VY 

/.-0 MF 
(Ilar) 

L , 

~ 
I-<J, for O;) rt./ \.!.V 
b"'drj~N!qlL-_ _ _____ ____________________ _ _ _ _ _ _ __.,_ 

Fip:. 2, -k i, .- er "i-ande dplarna- placf' ring pa tha -, it't- iiver- iua (lo\ ,J (,,-h lIndt'r"ida (t. iLl , !) ~·"a .-ki""" r iirll t-j uppgjo rda di t' målt , tu.-" 
i ("lJo,iet, Sollt m"dfiiljer hyg"sat '~n, äro alla k il IIppta gna. 

(~enomgållg av kopplingsschemat. 

l kopplings5ch mat äl' -pols) ,: lel1lpl med alla ..;polarna ej 

inritat. För f'nkelltetens sh,I1 vis,,::, ('ndu,:t spola rna för ett 

cmråd 

Om man bur,j a r mI-d Jnl e l1l1l~ IL ser mall denna öler PIl 

~kärmad ledning ansluter! till Ill ellan frekl nsfälIall . ':OlTl fil' 

<il'sltimd till l1leIlanfrekycn';l:Il. och anlelln spolen, nlrifra n 

oigualen induktivt inJör - pA l :-ta HF-k re t;;en. l galler
ledn ingen till EF 22 (Jch ECH 21 ligga Illolstånd O!1l lOO 

ohm, R" och R" t ill förhiflllr ande al' pa rasitS\'ängn ingu r. 
Dessa skola anslutas -,l nära ga llf'rk on taktern3 som möjligl. 

Detsam!1la o'äller motEtånd n Rr, och n~1I vi l :<lutpentoden. 

EF 22 och ]iCH 2l fa ~i n aUlomaLi"ka ga lIerfiirspänn ing 

genom läckorna R ,: och R,. ('nna fiirs[Jänlling fils han 

ena <hoden i ERL 21, SO!l1 frå n l1lol.Hi ndel R2., fa r en fad 
förspännin g 0111 ca 2 Automatiken träder alItsa ej .i 

\ erksal1lhd förrän "id en 5.ignalst. ' l b, SU !l1 gf'r 2 \t pil 
denna diod. 

Oscill~tol'll har 1-n~ tä l11d anodkrf'L,. Vid tri ogallrel li gp.:e r 

Jtl(Jt~LilJld e t R!,. , om tjalla t till all jälllna ut uticitlal" r

,nnplituden (iv ') ko rtva~dJaJllI (' l. DeL k.an nällll ig ' lI intr iif LI. 

all ulan el tta mo -tand oseiIIatol'll vid de högre fr ehensc il 

:-Iänger SH krarti g t, att »vil bvängllingar» inträda. Olll \' jd 

byggandet air apparat Il dylika svängningar likväl skuLle 
inträda, heroende pa att trioden hru: xtra slor branth f' t. 

l, rukar en lll i n~l(/ljl1g av gall erliiek RIO hjällJa. GalIerlcd

"i ngen till trioden bör ej överskrida :~() 111l1l län crr! rn l~ d 

hiin sy 11 l ill kortv:1gell . 

Gå vi vidarf' i apparaten. finn a vi i meIlunfreh,:nsdekn 

j litet anrniir kni Ilgsv~irt. .fF-iTans[urn lat()[entas anslulJJ ingar 

I'öra dock äi' llu ' uppmärksam hel . NTeJ filtr en följa Ira n 

rabriken am i"nillga r 111, 

hi:ira följa". ' Ije- t kunna 

I,a g rund 31 ej <lv 5edda 

111!l·l llllda än de tl\'ocd da. 

hur (le h(ira inkopplas. ej J, d :;;~il 

rnelIa!1frf'kve n sJel en~ tege ll;;kaper 

kap cili\'u kopIJlingar J Ii helt all-

Den högfn>kvellta j urdninp:en av skärlllgaILm ueh andra 

"tiilIen, ~orn hi-inl avkopplas, iir p:jo rd pil \ 3nli gt .- äll Illt'd 

())IIl" kondpn:;;ulo r r. KllllCl ellSaltirt! e tll iir för högfrr;kv -lit 

iivPrkopplin!! av clektrol\tkon(l ~n~a tore rn a , som ju \·id hiii!a 

])p;":I Irltr!J bil der \ ;.":, i;"c r, Il ch II ndcr- idll ma J.V eha , id , Umfr \Ued fi g. 2.) ;-; ren .iHa i rad och i :lmm 3 ordning-fijljd " ,r" i 
k"pplill~. ,-dl " m nl. fi;!. ,. ~p"k " 'lt lr 1,'n II].Ip!ar -liirrt' de len al' lit r} il111ll': pol Illllkr,.idan. Rltn l d .. nna ,iro r,in'liirkar'i' tel!;l'Jl Itppl,,'!-!. ;..r:du. 

232 POPULÄR RADIO 



itd,\ ellSer pa g rund a\ -iu ~lora förlu~ttnotstålld ej lärwn: 

ha örsumbar impedan 

Frun dl'n d iod, som likriktar si,rnalen, <Ta r en skännad 
Jt.dning till volymkontrollen , och fr. n dess rörlio-a kontakt 

gar en skä rmacl ledning till triodgallret på 2 :o ra E H 2], 
I""r~p~ill'rlini!en ti ll detta r " r matas in O'enom volymkon
lwllen, 

U n ll1otst~lnd~koJlplad (' LV- delen iir konventionellt kopp

]'i'l. MOlkopplillgen eu . el :,' lö ä r , !i dimen~ionerad, all 

id Iju"a ,;te lil!!!: pa klsngfä rgsko ntrolh 1 has n och diskall

) 1'11 iiro förhiijoa i rörhallande till Ill ellanregistret. Klani!

liirg~konlrollen he"tå r a, en kon<L nsa tor e~/) i s ri e med 

dl v ri helt mot tand R"'l ' 
Ovu ulgang lran;;founalllrns I'r iI1l ärl indlli ng ligger en 

h Jla för 9 kr' ". phil't' rad på dUI ~ i €' b ' \ 'e rsid bred vid 

l IL~al1 :."' trans f() nllatOTIl . l enna eli minerar _ . inl rfcr['n~ t j u t 

f l ilJl Ilärlig"amle >ta nda r . 

ll "gt< !aren I r!1oddlappa rat 'n iiI' ~ II gr' elelctrodynö
I II i 'k hÖff tahHI ' IlI ed Il rmun ent r~il tl/1agnet. InlIJedaw en är 

J, II hm, l tgällg"tra ll~forrnat rns 111 ältlling5tal är 2: L För 

l lii!-{lalare merl anndn tmp ,dan!; ra r mUll vä lja olllsättningen 

J rllll lb ·a rande man ,mn orlunda . 

~11 'lmral (? l7s trimlling. 

Trilllll ing Il a l apP~Haten börjar med ll'lellan{rehen. delcll 
\ 4 (),) ke/ s) och Ii,l lJled den andra IF-tra nsformatorn eller 

\W-filtret. :'igllalen i.nfÖre~ pli ~ F-r ij ret ' <,1)' 'galler elln 
l' E _H 21:;: galler ,') och o'öre,; ej stö rre än SOlT! är nöd
Yii n jO't fö r <lit erhall a lIt~lag pa ett vä.'Xels tl'öl1.lsinstrumenl 

~) \ 'r hÖi!tala r .n. D Ha 'ViF-filter ~i r överkri tiskt koppla t, och 

11 1111 1 få r då m edelst en kond at r på 100- 200 pF sid 

'liilla J Il /la kret e ll nä r man tr im mu r den andra och 

urnv").lallcle jnslälla de bad kret-am . 
Hätt triml1lad \ i r denna transforma tor, /lär man later 

~ ""I>ralor[l'ekvl' /I~en ga förhi mellan Crekven en, en fördjup

n lll~ nitt j rC50 nan~kurvan. Oet första ;\'IF-filtre t ställer 

II Idn pli mill~ta koppling o('h trimmar in kretsarna för 

Illa imal t utslag. 

Trimningcn av oscilla tur och fö rkn>b erbjuder inga aVrl

ri~heter. I skalan övre kant finn as en del trimmärken 

j ktaljb ild a\ högfn:kI , Ih- och hll I d ll N l' ;!tJl . KMtll tP Illiijliga Ied
nin!!.f'irllllJ iir Ilrirh·iinrli .Q [ii r Hi'kti\ ' o r lm;!, \,,, 'In fiif handhredrl ~ 
rC/JI"rin gpll ,ir "".Ii ett . niin: l! ' Olll ell hal i d ,a--i I kl)ppl arl IiI! 

den f pl;lcrbMu för,ta I -tran,f"lllla to rn, 

ll/Jo rdnadc, där nr val'j . om råcte d tillhör ande fre - en· 

: erna äro a ngivna . .. pol- 3lP l11('t ä r vid leveransen fran 

fa brik ·n ungefär rält in~tällt och fungera r redau vid 1nkoW

lin g Il tillfret! , tällande. För d Il ' om ej har tillgång ti l'l 

-, j ~nalgeneralor är d t lätt alt fintrimma S) ~ten et på ru nd

l" cli ostationer. 50 m Illall känner till, och s Dl . kalan 

ligga i närhet n av lrimmärken!\ . 'löm bara illte att vid 

1I1-H iden ",allgkondrn alor j ustera kondellsatorema och vi 

i Ilvrid n kondensator brnorna! 

Mollaga rclI kiins jOllet lig", r pa _arntli ga omriiden ullder 

[j llikrovolt. 

K01i!{Jlell byggsal ... lill dean a IIw!.tagore jiires ,. tnarknaden uV 

F:a Vlllionrd Rrrdio, .lllllrrregalan l . .'il fl d://(}/III, Red. 

' ·h:li;,i ,· ', fram:;.ida med d en .;tor:t ~tu.li"n :;\.. " la n, upptagand e även 
hun v~tg"' ~ l al ion crna~ n:unn. Tangent erna uro mUrkla Jned ågliingds
Illll raden f' te. Till vänster rattar fö r ljlld~tyr ka och klangfär g. Ti ll 

I" i~"r 3\·"t'iIllIl ing, rall t ll (,e h bandhre rlrl .'omkopplar en. 

POPULÄR RADIO 

Chm;sie ö lt bak i iran. i\lllenn-jord~n ..lu lnilll!: till \iin51er. Grammll
fon- och högtalal'uttag pil mitt en. piinlling~olllkoP\!lare och nätutta;! 

till hög~r. 
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IIalcr;"iIisi" . 	 axel med JI Ij!!('1I ii;r "andIJrt ·dd~kolllroll. 

~polcc ntnll, »'J'"1'0 t ort-, t)]l 3·0 c\ ·11. 

;!ungkond pn-atlll'. tq) :~RF500 INati",ul R.adi" hat. nr y :~426). 


:\IF·tran"forJII l1tul'. 16.1 . c . t \'ati"nal Radi" kat. nr N. 34::;9), 

"it u. ~65 k,~ o. \ar. IN~Liunal RadilJ kat . nr 'I. ;H61 l. 

() kc.' - filt er (:\alional Radio kat. nr N. :HDr, I. 

•piirrlilter fiir 'lh5 kel - I i ationaI ltadiu kat. nr 'IJ . 3'179) . 

-la tirJIl s-kal a i '1utionul Radi" kat. nr 1\. 3.:;13! . 

('hu-"i, kdflmi.-ra t. komplett IlulTat. ,Jim. :~'JO / 210 >< 60 111111. J1H'd 

liT 'TIli1l te rjn g~\· inkI::tr. 


LF·drn <sel 11' (l ti"n al Radiu bt. nr N. 3;;(8). 
IIt f!:.· tran"furmator ('iationai Radio T ';2971. 
niittransfurmator, 5U p, _ ( Na ti" nal Radi u T 810()). 
put t ntiolllt"tt>r, O,.', megohm t \!n tiona.l Radio kat. nr N. 32:,6.1 . 
dilo, .:;OOUO "hill ( i at ionaI Radi" kat. nr ' . :12361. 
el eklrulytkondcn;;at.ur. lO uF, 12 ' 1:; \'. 
dilo. ;')0 "' , 12/1.:; \. 
dito, 12 '" F. t,o V. i platll;; ;!;an .. 
dito. 25 .', ~' , '1.:;0 V. i pi , tbägare. 
nät,pännin g""llI kIJppbr,> I l\u tinrw l lbel i" nr .\. 3:;~OI. 
riirluill arc (:'-lationa i Radiu nr N. 36:J:2). 
dito (National Hadi,) nr N. ;1fi:lll. 

2 koppling~ plillta[ lIl~d 'i i"diiron. 
dito mer! ( iiirliir'1I1. 

;; plinLu fiir hcjgtabrc. pick-lip. C111lt 'llJl -jord. 
plin I rcir n~il int~H!t't. 

mot_tand, »Sat~r». 1 '[ W, .100 "hm. 

dito, dit, ,- dit"• .I 000 "hm. 

tLito, dit,), dit", ::iO(lOO "hIn. 


:!. dito, dit'l, dilu. 0.1 IlWguhlll. 
" dito, dit o, dilo, 0.2 Jll ",;U!IIlI. 

dito. dito, di to . I llH'gohm. 
:!. 	 dito, di tu, 1/2 W. 50000 uhl1l . 

dito, dito. di tl), 0,2 !l1 ~ gohJll. 
dito, dito. dit o, I l1IegullITI. 
ditu, dil". l \V. 2::; 00:.1 ohm. 
dilu, typ 11 .'\ , 100 ohm va rial,...ll. 
trolitulknnrlpp-a tor. » .I ~ il' r ll». 2.) pr. 

.) 	 dito, dito, :iO pr. 
dito. ditu, 20t) pV. 

'. 	dito. d ito, JOO pI". 
papp ~rok"nd t:n "dtor, .'OD l' F. L:iOO \ pr", "I'. 
dito, '2000 pr. I :iOO \ pm"p. 
dito, 500() pr. I SOO \ ' pr", op. 

:, dito, JO (JOO p r, t 500 V pm"l'. 
di to,O,F uJ-'. 1 500 \ pnJ\';p. 

fl dito, 0,1 ,II re, l 500 V prov"p. 
:2 dito, :; 000 pF, :l7.'O V prm·:;[l. 
:; 	 ll1 ko"plin g~lråd m~·d i ~ oJ l'ring. 
Riir: 1 i·:1-' 22. 2 ECll 21. l EBL 21. I ,\Z 11. 
lI ögtalare : [J" 1'\I .hiil!lalarr·. "\ e ll ~ka llii)!ta.lardahrik'·1l ''(atiulla l 

R3di" kal. nr \ ' . :~1(4). 

Enkel termostat för kristallframställning 
Av fil. stud. Rolf Pettersson 

SLIlJa .;eiglleLLt>.;;allkri 5taller fiir \ dell~kapligL o(·h radio· 

leklli skl hruk fram5tä llas enli rrt 'n metod, som är ut· 

arbetad av Moore (se l I\m . !-;oc. , 41. 11, 19]9. ,1060L 
Enligt den Ila IIleLud avk) I >~ ell vid 4() " Tlliillacl seignetle

~ aiLliisllin~ Ill~(-k et långsaml (i börjall c irka 0.1 0 Id vgJ! , 

därefl er wi crol ha~t j gare ) . vafl id ('II lil'J! ,rnpkristal1 . »om 

iiI' upphiingrl j t"n Lunll lrad ",1 SJll aningolll (IIormaI tid 

('irka 14 dy"n J vuxer ul Lill en helkri sta l! pa ungeHir 200 12. 
I) etla iir dell II l('lof\' "om nUl1l ern all\'''lId(' ~ a\ ci f' [irm:lr. 

\ ilka fr anLtii lla kr istaller. 

Vid frir_l ~1· lIornlii ~aJ1 dl·I. rördaller d t' lllla m eLod vanl 

II)ckCl ktllllj)li"prad och n ~i s Lall olllförha r rör amalörer. 

,:1('11 det p.iill r hiir li k-Ull! "id tnilll ga andra antatörkon· 

-I J'llkti nlll 'r ,IU r;;r" i;~a för ellkla (H'h iiiula fil etL g:olt res ultal. 

rill·uer/ml,, !!. fl/) lerll/ns/at en. 

J) l'l allra \·ikL i)!.<lFt r_ SIlIIl IlIall Iw hö\' c r. ~ir Pil ~Cl d termo· 

,laL ()('h del gidl(' r !lit fl)rst aLL fra tnsliilla 1'11 dylik. pil 

"nk1a~ L f' Lilll kharn <'iLI. Fj~. 1 vi~ar en .-ch malisk bild a' 

ril'n i !'Illo:; laL "'"lI förf. an\ '·indl r. I det \ a!tt 'lIfyllda hirlel 

\ (en ka~lrull 1'<1 l ': <I .- l I .i l II d~änkt en elektri sk glöd
la lllpa pa (jO ~ , plu,; e\ elllu ellL ClI l1Iotorrhivpn omröra n-' 

,.::tln t en termlln.>gulalor T. ,' om har Lill upp~6 fL alt bryLCl 

~Lriillln'il'n. när vaLLnt'L hlir 1";1' \ 31'1111. och slula den . JJiir 
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tid hlir fiir kallt Denna )'f,olllator är den ,;\ iuasle delr ll. 

~ ()111 man Illa ~ tr lill" rka. Skulle ma tt ej ~ji1lv \'ilja ulföra 

~laS3rbe t eL k.all IlI an v~ittd<1 sig till näglltt fi rilla , ~() lll utf(ir 

tlvlikl (l!'\. [ [Iltl LUlldhlad, \[('onrrirsfnbrik. Stockholm I. 

Regulalurkulall l :oe iig. l I ~ör(':; HI ( ~!1 l'lIlIdkok på 10() 
Ild IllillililL-r I av " vCtt~k L gLiSi. pa "ilkett hClli'C'n uldragc~.J . 

S, l all den blir ( 'a .- 111111 Lj 'H'k. \'areJ'ter eLt .J II1IIl gln~ rör 

pas llIiiLL ~ IIch hij.i l~" i räl ,·ink !'·1 CIII. figllrelJ. DiirefLer ,i II· 

verka "i sFil a knlltaktdelett, sum gör t.'.S a\ pLI (': 3 'i IllllJ 

Ljockt ~!I aqi;r. n iir!' l lIldratrrs iör~ l pa JlIiUi' Il . ~a alt del 

fdr CII di aJ1l ctt'l' a l ullg Iii!' :2 III Il I. IIch Iliij ('~ ;;edan l\ a 

gauger. sa a lt \ i fa !'I t litt>[ P ·rör, Jä r den ella ~kiillke hl 

ii! hr ll dli gl grr;nf' äll den andra. l':när dm tUIII1 i1l't' delen 

)!.iil'll8 hlir fiir blig (och för .:'lIIal J E r Illall en'l:tll l'llt kel!,'! 

a\ dNI (", h ~ tlliilta ihop dell pH nlLl. Dä reft e r lt' lpf,,~~1. 

lt'lllperal lllTf'(! tda lurn Ill er! :.1 11,1 gUllllllisLlIl gar. Hur rl l'll ~1 

ulföres J'rillllg ' r IJ;i;;\ !,l\ J'i gur -'II. Ohse rvera aLL rlt'l! ell ·.! 

kon lakLLri dl'll drUpit;; igt"IIUIII , lallgcI;, va rvid llIall "r ippel' 

ifriln a ll laga jlal i gla->l ""h d;·ref te.r Tlliilla iII l l':!d f ll. 

h,dast jiilll' t·!lt.> r platinalrad kall, m ä lIdas. Andra 1I 11'Lall('l' 

all~!'ripa ;; a\' k\ icksih cr. Jll Il1all \·ill ;; lIliilla in Lrad el!. kall 

~ Ej jena~ la ..;:. ty da ma~ll' man. Oll) mall ~I :' 1II i.ill ill~·om \dl . · r~ ~ il la 
:, lanl! fi;rhind t'/''''rrlla med ih'J p:-:lll iill :"l ftl1-!.ar. ([IlV~i fl da ,.:äIllIlW .... b!2...; !!I a:
! iII alla ii\"ri~a df 'lal j"·r. f·'iir iivrigt ~ir i ;~ Jla~la:-, ylt (' r~1 ~\ al" I11 ~i11. 
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Vig. I. Sdwmali~ J.,. bild a\ l e['Jl105lal ~n. (;: gliidlampa. S: reLik"n · 
lakl. T : knh fylld nwd rödspril, K: bHllakh l,ille, B: "langkliimma, 

C: kflnd ell ~ al o r ()5 ."F. 

man endast Ul1\'ända platina, t\ järn har >j Sall1nla utvidg

'Ijng~k()effj c i ent som glas_ Den a l!(lra kontakten fä,.te~ i 

U -r(irel ~ öppna del. Det i fjgu[(~n illuslrerade T-röret har 

c;n mycket viklig funktion, , 0111 \'i ~a ~må l1ini!o1ll komma 

ntl hchanola. 

Innan vi kUlInd Cln l'~illda d(>nl\ll apparat, Ill,blr kolve n T 

[, Ilas lI1ed röd~ prit. vilkel lillg;' r pit ';3 5~itl all man för:; t 

uppheltal' den llIeo varml vallen, varefter rörd nedsäuke

i elt kiirl med sprit , som vid kolvens avsvalnande uppsuge' 

i denllel. , är in sufi."ningen avslannat. upph etta5 kolven ån) o 

1l1ed helt I'att r ll, lill" ~pril en börjar koka , \'a rdler del 11\ s:; 

beskrivna förtarin gs;;Ölll'l upprepas . Pit detta sätt 'fo rLfar 

man, till s kolven är JulI. I Ha ingen ltl ga i niirhel,C" n! I':xplo

8j o n ;: ri ~k! t 

Hw' rcp,ulatom iUl/gemr. 

Vi skolcl nu I,etrakla oellllH regulator i funktion. Anla)! 

all oliidlnlllpan C iiJ' släc ·kl. Kvicks il\'lTt och k()lItakt5 pf't~ell 

l, giira da ko ntakt Ill ed \'aranelra _ \ 11 [\ id ;o tröm gill' igel]()111 

Jl\ag ll etlilldllillgen pet ,·I;iel. :-ikiI'cllI " dr " da till lJlaglldcn. 

\ arvid kontakt,' !! iiI' hrut n i hll\ llc L" lrölllleollingell. \ äT 
I alln et i llTll10"ta tell s\'alnar nit!!"l. dra r ~p ritell i T ihop 

~ i!2-, va n id k l~ i('k ~ il vCl' Y lall vid K <illkc- och relä"lri"illllll tll 

hl'\> te~ _ . kinlll S kOll lrn er d ~l aU glir ,! kOlit lkL lampan G 

tl1nde" va ll. nel u pp" iirllle5 ol·h >"pril Il i 'f ut\ridga l' ,ii"' l a r

\ id det Sa !- I11Hllin g()l ll hlir k[)lItakt i K och hllvud~tröllll1Jell 

,Hl \ ' 1) h r~··~. 

T e IIIP ' fatmen. I id \ ilkclI t c rllll, ~lat e ll .-kall arbeta , ill

, L:ille,. pil ,I sii Ll . alt " la ll ,~kliU 11lna ll 11 öppn a>; och kunta kten 

k ul'l'drage,.. 1'11 hi l. ~H ,HI hllVUJ.-tJ·(inull ell "lu L;< . L lInpull 

rar cliirdter brilIlla . ti ll tempera turelI iiI' le!"Olll, varefte r 

,Iallgklii rnman "lule;; och K insLiilles_ Temp,':raluren i badet 

konlroll ,ra" lIl i'd ('Il vHnlig ternWille!pr. ' iiI' dell SOIll vill 
tillv erka 1' 11 l,~ ffekti\ are regulat()r Ill å namlla~ , atl dylika 
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finlla~ be~kri \' na i Findlay: Practic:a! Physical Chellli ~tr)_ 

~ id. 3 ~() . !~ ll dvlik reo-ulator är dock hetvdlil.!t svarare 

att framst~iIla iin den som hf'_~krivi t:i här. 

\ ilgOll konstJ'uktion beskrivlling över reliiet kan 1\ \ iirr 

C' I införas, ty tid relä, SOlll IÖri. anl' iinrler, är lillverkat al 

di galllmalt högtalarfält, ~(l1I1 malas med 220 V libtriJIll. 

Ilen som f'ven!.u clll gör en liknande apparat bör e' Hnviinda 

~tarbtri)lU i hick~i!verkontakt(,lI, ty lilan kan ej fil lillfrpfk 

~ t iillallfle isolt'ring av den. Di rfijr är det läl11pliga~t alt ha 

cll hatteridrivet rP]ä. F:tl dylikt- av:,:ctt iiir (i V ackumulator. 

kan iJ,lköpas 11<1 ;; en hil.-krntningsafiär. Till ,dut nU1 nämna

att i501eringell ho;; lalllphåll art'n hör \'unl ll\ ' hästa tänkbara 

"lag, sa all vattnet i tt'rllloslaten pa inga I' illknr kom1lleT i 

ledande fi-jrhindf'lst' med h f'l)'~nin gsn ätel. 

Fralllstril/aill!!, av kristaller_ 

Till si"t na gla ord 0/11 kri~tallfra1ll ställning med den Ila 

<'pl'aral. Tenllostalen in5tälles pit 40 ~ C, vardter ett glaskärl 

'li ed en vio dCIlIla temperalur mättad ~ e i g neltesaltlös nillC! 

Ill~cbiill e ",. (l..ö ~ ningsl1l iingden bör. om man vill erhalla större' 

kri stal!eL vara lIngeH-ir l / 3 I \wr kristall , 1llt'11 till alt hörja 

lIH!d, innan lllall trimmat in apparat en orrlt'ntlip:t. kall lIIall 

II,' hetydli gt min dre mällgd l(isning. 1 :"Hi r tf"ll1pe rall1rj ~ill1

.. ikt n ä tt~ , ll ed~iillkp~ P,l prov P li liten YlIlpkristall i lö~

lIingell. Visar <lpl ,; ig att lö~ning c ll ~ir för kUlIcentre rad. 

~I , äde~ den lI åg(1[ , i ll1()l~att hll göre~ den na p:ot mer kon

cen t reracl. Dä reft er jn regl (' ra~ l em peratu,ren, :;<1 all ynip

kristallelI omgiver "ig med ell alldele" i!la~klart hiilj". '\ \ ir 

1;lall kOllstatl'wt aU lösllinp:ell har rikti g kUlI cenlratio ll. I)(ll'l.

tage~ prOlkristall t'n, och "n väl utbildar! vl1lpkri~lall, :;; 0111 

:ir upphän!!d i ell tUlIlI triId, lI e(h~ink es . I Fi';rf. hrllkar an

I li nda tunn kop parld lo. P,l ~\lrad [cdl pr det nämligell lit 

~llIakri8talle r. T(, lllpe ratur~n "iiJlk('~ ~eda n . ~ ii att kri~talle ll 

\ iixer j ii 111 Il l ( H'h vackerl. När lii,,] iUI-\(en ~;i :;Jllallin!!I)111 

;~I,l agit rlllll slf> lllpnatuL Ul} ptages /...ri;;lall n och avtorLl

Il' ed en tOIT la)'p_ ('fl'ä tta j al' den ICl d \alkll. t: da 

, priC'ke r el 11 liilt . heroellde pa aH d .1 iiI' prakti3kt iUi!<'l 

l,mö'ligt a ll ( ~ rhalla ",a llel i al l'xakl ~ a nllna temperatur " 'III 

kri ~ tall(' ll _ J 1 f' illl\'änrl a \<llll'ömnen ~t h i';ra c>j " 1 l'H a\' d"l1 

rlata t p,·n. I1t an gell lJ lIl ,krirll illgYll j,ö r likna . n rOlld ,. 

l :11 h.(JIlIlIWlId, ' artike l -kal l k i~t a Il erna~ o:kärllilli:! 1,,' 
hHndla~. i kOll llllfl olls;;' all ge ell kurl rd e rut H\ dell rik 

halLi ga litteratuL som fillll _ i i11111l iOl . 

D P ll illtITf ,;('rade hiill\' i"as till ki l' Iwc/an upptai!f'lI lit 

!:NatUI'. 

I.i /kra /II " . 

1. .1, I1rnal ,,[ thc . \nwri cOll1 Cht:mit:at :-;nci ,·ly. '~J. II. l'!l C). -. ttl~,(}. 
2. [Jpklr i,d lC"; Nachr ich tP l1l ,~ch nik_ l). 1932. :;. 'till. 
:l. Z~iL"clHj fl fii !" Phy, ik, ')4. 1<)3.) , ~ . [l()1 . 
t. I>h y, i('al nl' \ i l' ''' . ;; .1 . ]Q:i ll. ~ . 269. 
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Enkel metod att öka mottagarens dynamik 

Av ingenjör John Schröder 

S()1ll hekallt Imsera s expaJlsiollsfi_' rstärkare i allmänhet pa 
regle T Ör, vilk 5 branthe tyr 5 av f örstärkarens ut· 

"i1l lg~!'piillnillg 1',1 ;;ii sä tt , :JU ökad u lf!å n g~_pänning medför 

·t"rre branthet ()ch därmed ~ t ö rre {(,rstä rknin g , medaJl 

" Iill ~kad utgangOi>pälllling ll1 in;:ka r hrallllwl C' 1l 0 (·' 1 därm ed 

I;; r:,tärkningen. 

Amlra ko ppliJlgar för alt utöka Ijudst)' rkcumfånget hLl~ 

I, ir,;; tiirka re bygge pa vari bel verklli ng5grad ho;; hi1glalarcn . 

ILirvi ll nväncb en sär~kill Iiir~ l ;'rka re, ' 111 11 reglera r st rrjlll

liten genom hi'igtalan'n;;; magn e li~e r i ngslindllillg pit Se sätt. 

,11l (H utgångsspiin n ingen frall del1lla -fördiirkar iikar. ökar 

:-lr iirnrnen gen(JlI1 hög-ta l ar E"n ~ ItlHgll l' liseringsl illrlnil1p:. Da 
denna extra för-tärkar driv par IlelIt med den ordinarie 

1('r~lärkarel1. UJ11 avge r Helt t' ll högtahm'ns lalspole, kOlli· 

mer stora \I lgi1llg~"piillllillga r över lal;;polen alt åleroiva;; 

, Ikmliskt med ~t ö rr(' verknings;rrad ä u 5J llå utge llt! :;~piill

,Il i.p'l'ur. 

I »Funk», h. 11 / 12 }t U, "' . 127 aterfil!l1 e~ 1'11 intre;o~ <lJI'l 

hesk.J- jvning över en enk I JlH:! tIJd att öka en rad iumottagare" 

'i dynamik». Vid denna metod pHvcrkH ~ lItgrmgss tegets verk 

lIingsgra I genlJln elt pii lämplig t siill inkoppla l temperatur· 

!.rnellde motstand , ~om helt lnk"lt ka n utgöras aven fick
lalllpsglödlampa. I fit!. l visas en k ppling_ där n sådan 
glödlampa illkopplals till ntgil l1g~trall sfonrr a l () nl ö\"er uttag 

"iL valda, alt ell pa~~and pii nniug över lall1pan erhålles. 

\ norc1ningen (uIIgerar IIU Id följ ande ~iitl : sti gel- 5päu· 

I; ingen över ulgFlll gstransforma tllrn, ökas ocks:1 sp~inilillgell 

i i er glödlampan. Härvid "k, ,, lampan" n'"i~lan~ , och rliir
!lIed minska, Ol:kså den effekt , :;Olll den upptar fråu slul

;<ri ret. Vid S111 am plituder p~i <;pä rmillgen öw'r utgPmg5trans

Fj ~. l. En k·j c,,-van-:iion ' kopplin g med ficklamp,glödlampa . 

[O\'lnatoru minskar II 'ksa spiiIlningen över glödlampan, Jllt'JI 

därvid minskar d -s motsla lld , varigenom den tar upp ICIl 

alll ~tiirre 1cl av slut rörets effckL Resultatet blir, all- Flora 

ljud~lyrk{)r a t ~rgi,as ha rti gare och S Jll i~ ljudstyrkor -, iI

C!are, iiI! om ingen glöd lll11pa varit inkopplad över utgaug"
traIJE[ornlntll J' lI . R('g l(,,<rin g-s()ItlIådet il l' emellertid jn te ~a 

"tn1·l. enär 'kiIlnacle lJ i r • i;;; tans hos glödlampan i kall t och 

\'arml till~lalld in! ä r .ca s lor. 

En RlJllal! kopplino . Jll medger : lörre regI ' ringsollHc de. 
visas i fi lT. 2. H är ä r glcidJampan inko ppla i en bl') gg
!-UPPUll , i , ilken högtalaren utgör diagonnl : 'Iofslå mlet R1 

in\,\' o·lera5 ~ i\, all de5" rc~~i~tan5 iiI' nägll t mindre ä n glöd
b.ml.JalI _ r -istan i kallt tillstånd . Vid .ma ampliLud .r, da 

o!ijdlampa ll ii r 01 ) c ' ~ l i l l'[ uppvärmd och s,llunda resistan

:,[-rna i hr) ('-~re lla rrr a Hl och R2 (g-löcllaI1lpans re"isl.ans) 

iiru Jl[d un lika s lora , ~ir spänningen över högtalaren ytterst 

lit !:'l!. l id ~ l örre ulg,\ng''"piinningar öka r glödlamJJLlns res i· 

Han s, o h dä rl11(-'d blir obalansen . törre i bl') g"an, ~å att 

::<pänllinf!' il över högtalaren hlir propo rtioll sv i~ mycket sIC)r. 

re ~iu vid ,en d lltgii llgs3pänninga r. 

En l h ckdel med denna netod alt uppn å dynamik~teo'ring 

genom inkQPp1ing av tel llp('raturberoell d e mots tånd ä r, att 

d elta motstånd förbru ka r e n hel (lPl a v utgångseffeklen. 

Man bör så lunda ha en "ud Te6en ' av utgl1ngseffekt att 

»l?irn» på för glödlampans del. om lilan tänker försöka ~ig 

pa denna metod. En allIIan nackdel lär vara, att glöcUamp:m 
lätt hrinner upp vid plölsJiga forti s5imusliillen. 

II 

R? 
F j ..., 2. Bryggk pplin g ger bättre rewltal. H2 är glödlampa.u. 

o'Utlandsmottagning pa kristall 

A nodbatte iförsiiljnilw~n ~ilI a llmä.llheten har i F~lllan~ 
. under de senaste kngsaren vant knapp. I bnst pa 

brunkol har man kunnat le,·erera lllyekeL litet stTömkäIlor 

:iir rundl'adiolllottagare. Xnd ' f inns del en hel del distrikt 
i landsorten. där man inte har tillgå ng Lill elektrisk kraft. 
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il ar fallel särskilL med tusentals skärgå rdsbor. Skickliga 

män ha med fördel tillverkat åt si D' vi ndelverk av gamla 
bilars laddniugsgeneralorer osv., och några sådana haml 

lilan ocks.1 före higet skaffa från . merika. De flesta radio

lyssnare ha i alla Fall "a r it tvungna att köpa sig anodbatte· 
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nej' som förut. De sis tnämnda ha, vad kvaliteten beträffar , 
varit kortlivade, ty man har varit tvungen alt använda sur

rogat vid tillverknincren. Visserligen tillverkas det ocksa 

batterier, där man inte behöver nägo brunkol, t . ex. s. k. 

Aerodynceller, dbir man får det erforderliga syret från luf. 
ten. Dessa batterier ha bl. a. mindre vikt, vilket är en alls 

inle obetydlig fördel för portahla apparater, som ha blivit 

~å populära bland week end-f.irare. Aerodynbatterier ha 

tyvärr kortare li\TslänO'd, emedan man inte kan belasta dem 

med lika stor ..trömstyrka Sl)1l1 vanliga batt ri r. De ö\re r

belastas nästan alltid och ])Ii därför kostsamma för sina 
ägaJ1e. 

Många familjer ha varit tvungna att avsla helt och hållet 
från lyssIlandet. Det iir ocksa självklart, att man har försökt 

hitta på någon batteri lös utväg och börja t experimentera 

med kristallmottagar . Man tycker i allmänhet, att dylika 

apparater äro skapade bara f"r lokalmottagnin u . Aldre 

(olk, som har sy"slat med »gnisten» redan före rundradiOlls 

födelse, vet att det också på deu tiden rörd sig om fj ärr

Illottagning med nioimnda apparat r. nder förr världs

kriget tog man från luften presstelegram, SO lll sändes med 

morsetecken fr'ån olika centra i Europa. Det v.ar på den 

tiden möjligt att vlyssna de enaste Il)heterna f rån Berlin 
( auen), Paris, London, Rom, Konstantinopel osv_ Detta 

skedde då uteslutande ITied kristallmottagare, utan l1ågon 

~om helst förstäl'kar . Dä11ill måste man säga, att appara

terna, som härstamma från den tiden, voro elektriskt sett 

mycket bättre byggda än de små dosor vi nu köpa från 

radiofirmor i alla Einder. vstämningsoro·anen vuro då för 

tiden omsorgsfullt gjorda och trimmade. Kri tallkretsen var 

medelst en variabel koppling ansluten till fintennkretsen, 

vilken avstämdes med en kondensato r, som efter behov 

kopplades i serie eller parallellt med antennspoleu. Efler 

avstämning kunde man koppla över kristallkret en till en 

avstämbar sekundärkrels. var kopplingsgrad till primär

kret!;en kunde varieras. Pa sa sätt kunde man f" ännu bättre 

styrka och fin selektivitet. 

Nämnda presstelegramstarioner voro inte all så starka 

som nutidens kraftiga rikssänoare. Därför är det också i 
våra dagar möjligt att föl ja med sin tid med en batterilös 

»låda», som är försedd med hörlurar. Man skulle avseväJ't 

kunna förbättra kristallapparaternas mottagn111gsförmåga, 

men i främsta rummet är det antennen, som man skall 

fästa uppmärksamheten på. Det är sant, vad amerikanerna 

säga: »Tngen radioapparat är bättre än _in antenn». Det 

är nästan samma upptäckt, som man ofta gör på landet med 

böndernas telefonledning. D~ir användes ännu pä manga 

slällen j ordkon takt i stället för ledal'e J1l' 2 (se nedan). Del 

:11 inte hell r sälhynt, att husbonden har som jordledning 

en gammal gryta under stugan. Kärlet är fyllt med vatten 

och förenat medelst en tråd tin en gammal LlVI' -apparat. 
Om det då och då hörs litet dåligt, går gubben och häller 

i litet vatten till och hör igen betydligt bättre förstås. Van

ligtvis tycker folket där på lanuet, att j ordledningen är 
där bara för åskans skull. DeLalllIna gkiller ochå radio

apparaternas antenntrådar. Dessut.om ställer man på cn 

rac1iojordlednino- helt andra fordringar än på trådappara

tl:rnas. Man å:starlkommer vanligtvis den bästa jordkontak

ten för radion genom att <Trä\'a ned en enkel jäm tråd 1 etl 
dike under anlennen, vilken rråd har samma riktning och 
längd som antennen. 

Mycket an dock ick astadkommas genom an bygga den 
normala anlennen bättre. Man måste fa så stor spänning 

~om möjligt a ' de mottagna jgnalerua. r den rj'ktn ingen 

ha nåo-ra experter i finland, bl. a. prof. Vilska, O'jort några 

grundliga experiment. Det ~i r i själva verket inte fråga 0111 

någ ra nya idper. Man har helt enkelt tagit i bruk s. k. 
dipoler, vilkas dimensioner ~iro betydligt stön än vanligt. 

Om trådelI är upphängd i d inkommande signalernas 

riktning, så alstras det desto . törre spänningar i apparatens 

kretsar, j u Eingre antennen är . Man har byggt c1jpoler för 
Lahti;; ända till -00 m långa. Man haj' begagnat vanlig 

jämtr d för ändamålet, Ly koppar är det ont om. Man 
använder alltså två tr dar om 200- 250 m. som är dragna 

frall apparaten i motsatta riktningar. Den ena är kopplad 

till antennkontakten och den andra till jordkontakt en, o h 

dipolen måste peka mot ändarstation~n . y temet är i nte 

alls beroend av jordens beskaffenhet och ledningsförmaga 

och är allts' väl ägnat för heJ'gig och dåligt ledande ter
räng. . Man utnytLjar helt enkelt den spänning, som alslras 

i trådarna av radiovågen. Under experimenten har man 

kommit underfund med, alt om man har bra ledande jord, 

t. ex. vid flodstränderna, så kan en vanlig j ordledning er

sätta den andra tråden llled mma goda resultat. Om man 

t. ex. inte har tillräckligt utrymme, torde man kunna gräva 

ned den andra tråden i ett dike. 

T de flesta faU har man blott auvänt vallliga kristallmot

tagare till det o\'an beskrivna antennsyst met, men man kan 
naturligtvis vänta ig ännu bättre resultat, om man även 

förbättrar själva mottagaren. Lahtis har med nämnda all 

tennsystem varit h örbar ärlda till ut ''iborg med god styrka. 
»Gnista». 
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HJ:;DAKTÖR1..\<S !3HE\. L~DA, fmr . fdlfl Eid. U H. 

l. D~t a v dr van dH Pah fram stä llda förmodund et, att J t: högn' 
tunerna lättare acceptera,;, dl e l t fylligt ha,· och mellanregisler ,il' 
fiirhanden , är i rätt "tor ublruckning rik lig. FiirutlJm vid radoo Iy ,;,;. 

l!in" kan dötta ofta iakttagas v id Jire ' [ adys-; ning t. ex. av kom· 
binalionen piano--fiol , <l är f ioltone' l o fta k n v'erk:! h csv'ärande \a~" 
"ch ~kärnnrl e . 

2. Om Iv",nare eller ljudkälla befinnu ,if! i ,kilda rum, du"k 
förclwrl e genom v·äl tilltag;na öppniu l!'ar , kan cli sbntkontrollen ~tälla 5 
sa. utI i'ngen avökärning av höjdtoner äW:'r rum. lI,irvid hort s"" ifran 
att apparatkon"trukti onen i sig själv torrk ha ('fl uv"kärn inl!' vi, : 
c :a 7000 perioder/ <;t> k. R edan detta eLr natnrli gt v i.- egentligen tUll 
vidrigt, m en då i regel hredare ,irlhan d iek a m'änd e:;; pä radi el, 
tjänar del inget till alt b )'gga fi'r hligre ljudfrt b en,er. 

'vTot iakttagelse nr 2 kan nalllrli~l"i ,; invlinda.,;, alt llen där h~ · 
·krima effekten :11' h roenue på ui skantr;>gis tret,; dämpning. M en, SUlII 

jag o an frmnh ållit , voro (·.ppnin garna gell f',r i' )~a (tva ~törre d{,rl'
iippningar) och tota]avotå ndpt "nd a-t c:a 7 mete r. \.nnrdnin geu ili e" 
ett anBat rum var egentligen "nrh "t. till för all >ilippa komma milt 
fram för apparaten. _ ker 1~"'3 nandet i :;allllIla rUIll . iiI' det s å rt all 
1,li tillräckligt ~gid sllilld,) i fiirh ållande till hiiglalarclb fmnl'riktning, 
ehuru Illan ä"cn i "amma rulll kan lIpJlnil , <lnnna effekl men i mindre 
.-kala. tl iaktt a geben icke är pe r' lInligl subjekliv' framgår d'irav. 
"tt jag i fl era fall av andra Iy",,,nare <1'ol: lant fatl samma uppgi i l. 
Den »lInderlj~a oc h ; nicfiir ,; l,i eliga» hu "nnnen tord ... ha (" n r:itt 
tillfrerl"~lällande för klarin g. 

Den u\ dr van rl er Pab fralllka,tade fra~an, vadör orke; terklan gell 
ur hiiltre id v' is~a grammofoDupptngnm f!"r ,in vid direl·;t radiout sänd· 
ning, torde d elvi5 finna sin förkl a ring jl lSl i en rit:! ' )'llIHmkter fruni' 
förda i de hilda herrarna- inl 'igg. Till 'iM dd lorde de t kunn" 
hänföra< till sllIdion och tillrlitt aläggand e ä\' diri u:e rin gcn . Tillgän glig 
,idband , lnw ld och modulering-;grad ~p e l 3 liv'en en het;' dande roll. 
Ibland kan lilan vid kort v' g ; l) ""ning erhalla en orkeste rtonhild som 
,ir flIlIt jämst;iIld m ed om ej ön-rläg"en ll · anfiirdu , kivomas. 

Till Elul en fl· aga. Varfiir lå ler aUti,1 harpa , il egendomligl i 
radio ? Det verkar "om om instruJll entet uh,ind e vi " fl icke hannli ' 
nisku iivertoner , !;om lil~frekveI13 f;"ir.. tlil·kun' n .'p,·"iellt och med för· 
J.. 'irlek tar hanrl Olll . 

. Rll<lbc('!.-. 

............. , •••••••••••••••••••••••••••••• , • ••••••• "" ••••••• , .......... .. . . . . .. ...... , .. .. . "., ............. lO
........................................... .. ...... ,......................... ..................................... 
F R Å G E s P A L T E N 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Teknl~ka fn\l{or a" mpJI'fi a llmänt lut Fose bes l'uras hur nedan. Bre

,'en fHr~es mfld påskrift "Frr..,iifespaltflu" o ("h In~inl1a!1 Uu Populiir 
Rndlos r~i1..ktlo n, Postbox 4öO, Stoc·k holm L. Brevnnr på teknisk.. 
frå~or kan "J rnmuns. Red. 

»Jletgirig.» 'adiir iikar :lnoll." lriilllllll·ll i e.n un odlikriktande det ek· 
tor, d, !'ignal inkum\l( er på ~allr I '~ ~-i.r fiirhå llrrndel d elEamma vi,! 
~all erlikr-iklnin;; ~ 

Svar: Om arbd'(Jllll k lclI li,"ger mill pa el en raka dden av· anod · 
: Lröm-gall-erspänlling:--kur\'an. kommer (;k-ninfwn och mjn~kningen i 
a no(btrijmlll"n vid d i' pn~ili va rp, p. negal iva hahp 'ri"derna av gal · 
Ie.rväxel "pännin gt·ll all bli li ka ' hlra. l 1lI diirellll1t arhel"punkt r- II 
ligger på den undre kriiken av kurvan, vilke t är fallet vid anod· 
Iikrikt11ing~ kommer mill 8knin gl,.·n i al1 od ~ trÖi1lm e-ll all h egränsa:-,. 
und,"r du a tt iik ninge ll kan ke e !JehiIHlral. l lir aJll ~il. iikningen blir 
, tijrre lin nrin ;o kninrr n. il !'lvd" r d e.tta at t medcl vänl0t av' a notl s lriilll 
men kommer alt s li!!3', vil ket ock,a k n kOIl' lal(:ra , pa en i anod · 
krelol'n inkopplad, kän ~lig JIl illiamp t: rcmeter. 

Vid galI erJikriklnin ~ ~jnnker i sliiJle t 9.nnd :- tri ;llltllf'll. då ~i~lIal 
inkommer pa .e!allrr·t. 

»Kurtcag». Om mall k~inn (' 1' \ ·a (~läll(fden {(il' l 'll radio.... ändarl' hur 
ökall lllan da heräkna !'r"kven;ell ~d l ~mv'änt '! .' , 

Sm,.., vrcUan V'1il!liin"d och fr ekvens råder Eambantl e l: 

3· 10' 
i =-. i 

.'). lO' 
e ll er /= - i- (1) 
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Artiklar om 
praktisk radioteknik 

Vårt tidigare upprop ti ll radio ingenj örer och radiotekni· 

ker har tillfört oss en hel r ad av utmärkta artiklar som 

efter hand komma att i nfly ta j ti dskriften . Dessa artik11r äro 

i allmänhet av teoretisk eller mera avancerad art. Vi taga 

givetv is även i fort ättningen emot manuskr ipt av detta sla o • 

Vid sidan om dessa teoretLka bidrag ha vi behov av 

rent praktiska artiklar, såsom konstruktionsbeskrivn ingar 

över mottagare och förstärkare, mät· och servisappamter, 

hembyggda radiod talje.r , s ~om polsystem, transformatorer 

m. m. Vidare äro korta, elementära artiklar, behandlande 

olika sidor a praktiskt till iimpad radio· och ljudteknik, av 

in tres ' . 

* Man kan e.i begära, at l de teo reti"k t a rbetande ingenjörerna 
skola EäUa si~ ned och kriva elementära artiklar eller göra 
komlruktionsbe- · rivninga r. De bidra rn ct! ~ ~dant , om ligger 
inom de ra, l nlre~seof'ir. 

* I sld!! t är det iYi , p raktiska radiu· oel. ljudjllge lljöre r, servi s· 
in<Yenjörer, radio· och lj ud lekni ker samt avancerade a matörer 
som i Populä.r Rad io ,kola la hand om den p rakti , ka ,idan aV' 
radio· och ljudtelm iken. Och "i veta, utt Ni kunna göra det. 

* 1 i, som vill ha fl r a prahtisi:a artiklar .i Populär Radio, 
.föregå med gott ·xemp el ! D ra E rt s tn lill s tacken, så skall 

ri G. att Populär R adio hlir en tidning även för praktiskt 
radiofolk. Vi vänta endast på Er medverkan för alt kunna 
utö ka d en prakl iska del en av tidskriften . 

* ,ike!"t finn . del många problem, vilkas lösningar • i funnit 
på egen hand eller genom studier. Delge andra Edert vetande 
häflIlinnan och erfa r känslan al' att ha bidragit till höjandet 
av den radioteJ..-ni ska kunskapsniv:l.n i landel. 

* Korta, elementärt hållna artiklar om de speciell a prohlem. 
~om möta den mindre e.rfam radio· oeh ljudleknikern i 
p raktiken , äro vä lkomna. Det finn 5 bär rtI)'cket att behanclla : 
tipänllj ngarnätninp; pu motta gare, val av motstand.oviinl en i 
olik a först ä rkar. teg, anpassningsfrå g r " id för tärkar e, pIa· 
c ring av högtalare, dämpning i å te rgivningslokaler, för tt 
blott nämna några exempel.

* V rje praktiskt ti ps. \'arje tek nisk erfarenhe t, varje koppling, 
~ O!lI i prövat och funnit v'ara b ra, allt della ä.r vä rdefullt 
mal L"rial fiir den f,r"laiskll avdt> lnin gf'n i Pop111lir Radifl. K orta 
referat al" bra artiklar N i lib l i utLiIllbka t i,hkri fter ,ir" 
"ven v'ä lkomna , bloll ' i a nger källorna. Börja r edan lIU all 
insii nrla mCll crial 1 I ett a\C- d nlinml"I,' nll ;nren h\!: ~ i ",e 
del i lryck. 

Förlora j nägcm tid! Insänu omedelbart E dcr l bidrag eller m edJela, 
för den händelse del "äller en artikel , hu r snart Edert mannskripl 
kan vara färdj gt. Korta, konce.n trerade, klarläggande artikla.r äro 
mest välkomna. Ju kortare a rtiklar, desto fler ämnen kllnna behandlas 
i varj e nllmm e. r av tid -k r ill en. Alla inf" rda hidrag honore ra s. 

Rer!. 

POPULÄR RADIO 



PHILIPSModerna serviceinstrument från 
För kontroll och trimning SIGNIlLGENERIlTOR GM 2882 
För trimning av mottagare, kontroll av 
s laliollsskalor, känslighet, AVK-fel ID. ID. 

Frekvellsområde : IDO kHz - 60 MHz, upp
delat på 6 omrfldcll 

Ulgållgsspållllillg: k ontinuerlig t r eglerbar 
frfln l ,il V till 100 m V m ed hjälp av st eg
omkopplare och pot entiometer 

Inre m odulation: med !f.OO p:s oeh 30 % 
m odula IiolIsgrad 

A llslllln illg: fö r yUr e m odulering t. ex . 
m ed grall1l1lofon-pick-llp 


Sp 'della kopplinga M ndra frek vensmodu

lering och kompens r a r för t emperalllrva

rialionel'. 1 ) 0 C tem peraturäIHlr ing ändrar 

frek vensen 0.1 %, 10 %nätspänningsvaria

tion 0.02 %. 


Behöver Ni mäta gallerförspänningar, skärmgaller- och aVK-spänningar? 
Försäkra Eder då om ett exemplar av vår nya RÖRYOLTMETER GM 4150 
Idealisk för lik- och växelspänningsmälnin~ 
i krcLsar med låg eHeki , i:i ftsom i radiofre
kven s- oeh lonfr('kveuskrelsar samt för mät
ning av gaUcrförspänningar, AVK-spän
ningar , skärmgallc!"- och anodspiinningar. 
Slor skallängd. 

Må lområde/l : 
Likström: 1,5, 4 ,5, l!'). 4 ;), 150 och 450 V 
Väx elström: 1,ii, 4-,;; , 1;;, 45 oeh I:lO V 
Frckvc!1sområl e : 2 ;) p/s - 2 ;,} 'Jp/s 

N(lg~rannh el : + 3 % 

Sätt Eder i förbindelse med ingenjörerna vid 

SVENSKA AKl'IEBOLIGET PHILIPS · MIlTlNSTRUMENTIVDELNINGEN • STOCKHOLM 6 



.
National världsmottagare 

S-rörs STORSUPER med högfrekvenssteg 
Mod,,,,,1 lnbol"ato rietrimmrrt spolsystem med 11 tangenter 
fiir 3 v:'h !;I. -områtlen fi:lmt G l{. V - banLl sp ridnill .~områden. 
Yiixe!,lröm 110--240 vnlt "O per. Stor stn tionsskala med 
nam ll 1inm fiir l.:ort,-,ig:. 1-\:0111[11. byggsa ts i ne1. 51uoderna 
rlit' OC'll ulla delar. borrat chl1 ssi !'-amt 9S 
8" 1',r llöp;lalllre .. ... ..... ... ,. .. .. ... ..... . .. . . . Kr. 2 : 
Se bf"sltl'l\'nin.a;:- ()VE>:r mottagaren i dt'.Ua nummer, 

STOR SOI:TEHIKG .\ V ,\LL SLAGS R ....DIO,UTERIEL 
TILL LSGS'L\ PRrSER 

N ATION AL RADIO ~~;;I~~~~~N l 

Känner Ni till att det fin n s en sammanslutning av 
radioservicemännen i Sverige, Svenska Radioservice. 
männens Riksförbund, som har till uppgift att slå 
vakt om yrket, skapa förtroende hos a llmänheten 
för servicekåren, tillvarataga servicemännens intres
sen hos myndigheterna samt genom kurser och en 
månatligen utkommande tidning underlätta service_ 
männens utbildning och arbete . 

Varje vederhäftig och kunnig radioserviccman med 
minst 3 ars praktik i rket kan vinna inträde. Begär 
närma re upplysningar från förbundets expedition. 

SVENSKA RADIOSERVICEMÄNNENS 
RIKSFöRBUND 

Nybrogatan 41 - Stockholm 
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Ex. 1) Vilken ,·:tglängd svarar mot frekven ;;en 100 kpi s (kilo· 
perioder per sekund ) = 100 000 p! :3? 

3·10 3·100000000 
J.= 100 OOG = 100 000 =3000 meter 

När det gäller kortväg, kan form eln förenklas till 

;=300 
. j 

300 
eller f= - · (2)

I. 

där Å= våO'länO'den i meter och j= frekvensen i Mpis (megaper~oder 
per sekund) eller ?lIcis (megacykler per sekund) eller l\-Thz (mega· 
herz) . 

Ex. 2) Vilken frekvens svarar mot våglängden 30 meJer? 
300 

/= 30 = 10 ?\fpIs 

Ex. 3) ilken våglängd svarar mot frekvensen 40300 kp/s? 
För a~t kunna använda en av formlerna (2) uttrycka vi först 

frekvensen i Mp /s i "tiiJJet för kp/ s. Den blir då 40,3 Mp/s. Vi få 
alltså 

. 00 
J.= 40,3 = 7, - meteT 

vilket lätt ut äkna5 med hjälp aven r1iknesticka. 

»Kristall». Eftersom man i en kristallmottagare får en likriktad 
ström genom hijrtelefonen, 'å borde väl denna ström kunna ge utslag 
på ett likstriiml;instrument. Hur känsligt måste detta i så fall vara ? 

Sliar: En mikroamperemeter med fullt utslag för 100 ,nA. räcker, 
om man har normal ljudstyrka i hörtelefonen. Är ljudet så starkt, 
att man kan lägga hörtelefonen på bordet, kan strömmen mätas med 
en milliamperffileter för l Ii 2 mA. 

:.Skärmning (/Ii spolar." Vad lags plåt. bör användas för skärmning 
av högfrck\'en. -polar '? Duger bleckplåt? Kan man ej göra ~känn· 
hurkar av papp och klistra stanniol utanpå dessa, varvid stanniol· 
helägrret jordas? 

Svar : Materialet i ~kännburken bör ha min~ta möjliga resistans, 
ty skännningen blir härvid effektivast och försämringen av spolens 
elek,triska egenskaper mmst. Koppar iil' därför liimpligast, därnäst 
aluminium. Mä<5ing och zink ,iro ,ämre, ehuru användbara, men 
jäm (bleckpliit) och tenn (stanniol) äro olämpliga, i synnerhet som 
tjockleken, speciellt hos stanniol, är ringa. 

'ilFilterproblp.m ."J) Vilka förd f' lar mls genom användning av elektro· 
lyt.kondens3 torcr med stor kapacitans, t. ex. 50 ."F, S<1som reservoar
och filterkondensat.orer i allsLrömsmottagare? 

Svar: På grund av den effekti"are utjämningen av pnlsationema 
hos den likriktade spänningen vid högre kapac itnn svärde hos reser 
voarkondensatorn få mindre brumspänning ö"er denna kondensatol'. 
D Il efterfi.iljande filtreringe!l kan alltså vara mindre, och då därtill 
kommer att filt f> rkondensatorn har hög kapac,itans, kan sildrosselns 
in duktans vara mycket liten, ja, drosseln kan till och med ersäu as 
med ett motslalld med SÅ låg resistans, att spänning .. fallet över 
detsamma blir utan betydelse. 

•......................... .. ......... .. .. ... .......... ....................................... .... ............... 0. 
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BYTEN OCH FORSÄLJNINGAR 
:::::::::::::::::::::::::!:t ~!!::::::::::::::::::::::::;::::: :::: ::::::::::::::: t!::::::: ~!:::: ::::::!:::::::::::: 

Under denn.. robrik Intö.... vi .tand..rdl.e....de rad..nnonoer ..... oedaD· 
.t6ende otoeende tJD ett pr1. "' kr. ~: - per rad. MlolmllDl t radera 
utrymme. D"MNa ntdtlnOODKf äro aWltedda att skapa eD fGreälJnJD..... 
kontakt radlotlDlatörerna emf'lllan. 

Deg. Parn-Samson försHirknre, l\'omplett m ed högtalare 1 , rUska m ed 
A.tutlc-mikrofa n. cffrkt 10 wa t t. I'ris kl'. 200 : - . Svar till "För· 
stärkare" ropulär Radio, f. \'. b . 

.t\.Jncrll(unsk ornronnnre "Elet~trOlll ·n m OLl. 202 ger lilO watt från 110 
d. c. till 110 a. c. Svn r Ull "Vlbra(<>r", r. R., f. v. b. 

POPULÄR RADIO 



~ 
NYA KATALOG 
utkommen 
Innehåller allt i först ärkare, radio
materiei och mätinstrument samt flera 
nyh eter 

CHAMPION RADIO A.-B., Polhemsg. 38, Stockholm. Tel. 510706, 500522 

Danska radiodelar engros! 
F öljande a rtiklar '1\' tla nskt fabrikat kunna f. n . le.ere

ra s fr" " vö r t la~e r : lösa pallelinstrument. S rviceinstru
m ent, gQ dklloda sHk ri ngnr 5X20 mm , sti krin g ;>hållare, pap
perskoudensatorer, elektrolytkondensa torer , banan.Jwntak
ter, kristall pick-ups och mikrofoninsatse r. 12" perm.-dyn.
högtalare 15 watt, uro p. radiorör, precisionsskalor : andra 
artiklar IlnHkaffu& p I\. b gHran. 

Med kort leve ranstirt ~iil jus : rationsmotstiind, dekader, 
normaler med 0,05 "I. tolerans , omkop plare och tryck
knappssy ~t cm fabr. l\1EC hög-sp tinnlng-skondensatorer, glim
merkondenslltorer, potentiom etra r , trådlindade motständ 
m. fl. 

Bekväma betalningsvillkor och snabb expedition. 

A.-B. HJALMAR MAURIN 
Norr Mälarstrand 22 STOCKHOLM Telefon 521750 

Infordra broschyr och 
närmare upplysningar 
om Tjernelds radiomottagare, radiomöbler, 
grammofonmöbler o . elektriska grammofoner. 

På de platser, där vi icke på e lt tillfreds
,tällande sätt äro representerade, antagas om' 
bud, e1Jent. ensamförsäljar e. 

OMLINDNING 
av Transformalorer och Magnelspolar 

ELEKTROTEKNISI(A VERKSTADEN 
Akarp Telefon 226 

'I 

Glöm ej förnya prenumera= 

tionen på Populär Radiol 



'NY svensk flora 


En fullständig flora efter moderna 

principer med över 8 00 vilda 

svenska växter avbildade l sma 

naturliga färger. 

SVENSKA VÄXTER 

Av Björn Ursing 

"Boken är försedd med en mängd utomordentligt vackra färgplanscher av många 

hundra växter, som ger tränade botanister tillfälle till många angenäma studietimmar 

och som för den okunnige kan bli till en förträfflig handledning i växtkunskap." 

A. B. 
Pris: H/t. 16: -, Klotb. 21:-, H/r. b. 26:

N o R D I s ROTOGRAVYR 


